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Statut Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie został opracowany 

i uchwalony na podstawie następujących aktów prawnych: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943 z późn. zm.); 

4) Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z 

późn. zm,); 

5) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1189 z późn. zm.); 

6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku                           

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 1611); 

7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.                      

z 2017 r. poz. 649); 

8) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603); 

9) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 

Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

10) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534); 

11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.); 

12) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.); 

13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej                                   

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591); 
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14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 

szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356); 

15) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.); 

16) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646); 

17) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w 

sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1635); 

18) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w 

sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r. poz. 1616); 

19) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci                                 

i młodzieży (Dz. U. z 2017r. poz. 1656); 

20) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki 

oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1596); 

21) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w 

sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki 

publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 

2017r. poz. 1627); 
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22) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia31 sierpnia 2017r. w sprawie 

szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących                                  

o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół 

oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z2017r. 

poz. 1659); 

23) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku                              

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci                   

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578); 

24) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania                           i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. 

U. z 2017r. poz. 1652); 

25) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły 

publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1546); 

26) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami 

polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w 

szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z2017r. 

poz. 1634); 

27) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie 

kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632); 

28) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1512). 

 

Statut respektuje zasady zawarte w naukach pedagogicznych, przepisy prawa, a także 

zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Deklaracji 

Praw Dziecka ONZ. 
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ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY DEFINIUJĄCE 

§ 1. 

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1)  Szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego 

w Czernichowie; 

2) Ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 

roku 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.); 

2a) Ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 

roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły; 

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, 

Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w szkole; 

5) Uczniach i Rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów oraz ich rodziców 

lub prawnych opiekunów; 

6) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej 

opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole; 

7) Organie Prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czernichów 

z siedzibą w Tresnej; 

8) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Śląskie 

Kuratorium Oświaty – Delegatura w Bielsku - Białej. 

9) Dzienniku lekcyjnym – należy przez to rozumieć dziennik lekcyjny w formie 

elektronicznej (e-dziennik). 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania administracyjnego 

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora z zakresu obowiązku szkolnego jest 

Śląskie Kuratorium Oświaty z siedzibą w Katowicach. 
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ROZDZIAŁ II 

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE 

 

§ 1. 

 

1. Szkoła Podstawowa w Czernichowie zwana dalej szkołą jest jednostką publiczną 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe. 

2. Siedziba szkoły znajduje się w Czernichowie przy ul. Turystycznej 8. 

3. Szkoła nosi imię Józefa Piłsudskiego. 

4. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz przerw i ferii określają odrębne 

przepisy. 

5. Cykl kształcenia trwa 8 lat. 

 

§ 2. 

 

1. Organem Prowadzącym jest Wójt Gminy Czernichów z siedzibą w Tresnej. 

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty – Delegatura 

w Bielsku – Białej. 

 

§ 3. 

 

1. Na pieczęci podłużnej szkoły używana jest nazwa: 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 

w Czernichowie 

34 -311 Czernichów, ul. Turystyczna 8 

pow. żywiecki, woj. śląskie. 

2. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 

4. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 

dokonywania ich sprostowań i wydawanie duplikatów oraz zasady odpłatności za te 

czynności określają odrębne przepisy. 
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5. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny. Szkoła przechowuje sztandar oraz 

dziedziczy i kultywuje tradycje niepodległościowe. 

6. Uroczystościami szkoły, w których uczestniczy sztandar są: 

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

2) pożegnanie absolwentów – uczniów klasy VIII; 

3) dzień patrona szkoły – Święto Szkoły – dzień poprzedzający 11 listopada; 

4) dzień Komisji Edukacji Narodowej – ślubowanie uczniów klasy I - pasowanie na 

ucznia. 

7. Uroczystościami szkoły, które pielęgnują tradycje szkoły są: 

1) wigilia w naszej szkole, zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe w naszym regionie – 

ostatni dzień przed feriami świątecznymi; 

2) tradycje wielkanocne. 

8. Treść i forma uroczystości nawiązuje do tradycji szkoły. 

9. Na tablicy szkoły widnieje nazwa: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Czernichowie 

Szkoła Podstawowa 

im. Józefa Piłsudskiego 

w Czernichowie 
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ROZDZIAŁ III 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 1. 

 

1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania 

określonego odrębnymi przepisami. 

2. Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wspieranie ucznia w jego wszechstronnym 

rozwoju. 

3.  Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich 

indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne. 

4. Podstawowym celem Szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych 

do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju społecznego, moralnego, fizycznego 

i intelektualnego oraz przygotowanie do kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej. 

 

§ 2. 

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, 

wychowawczej oraz opiekuńczej, a w szczególności: 

1) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej, dającego podstawę do nauki na następnym etapie 

kształcenia – szkoła ponadpodstawowa; 

2) Dba o dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej; 

3) W miarę potrzeb i posiadanych środków organizuje różne formy pracy dydaktycznej 

z uczniami nieosiągającymi sukcesu szkolnego; 

4) Dla uczniów ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami umożliwia realizację 

indywidualnych form i programów nauczania; 

5) Dba, aby nauczanie sprzyjało rozwojowi ucznia i wyposażało go w odpowiednie 

kompetencje; 

6) Rozwija sprawności umysłowe oraz osobiste zainteresowania; 

7) Zapewnia uczniom poszanowanie ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej 

i wyznaniowej; 
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8) Respektuje zasady prawa i zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o prawach Dziecka przyjętej przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989roku; 

9) Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

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

kształcenia ogólnego, 

b) dodatkowe zajęcia edukacyjne,  

c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,  

d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

10) Do dodatkowych zajęć edukacyjnych zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego niż 

język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

11) Dodatkowe zajęcia edukacyjne organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego 

szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

12) Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym; 

13) Kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie 

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych; 

14) Opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w 

skróconym czasie. 

 

§ 3. 

 

1. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła ma na celu w szczególności: 

1) Przekazywanie wiedzy podstawowej opartej na programach nauczania, w tym również 

programach autorskich, przyjętych przez Radę Pedagogiczną; 

2) Wyposażenie uczniów w umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, 

dostrzegania i rozwiązywania problemów, dyskutowania, prezentowania swoich 

poglądów, samokontroli i samooceny efektów własnej pracy; 
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3) Kształtowanie umiejętności doceniania znaczenia nauki i postępu technicznego oraz 

umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komputerową; 

4) Zapewnienie nauki języków obcych nowożytnych; 

5) Przekazywanie wiedzy i umiejętności z zakresu higieny osobistej i troski o własne zdrowie 

oraz rozwijanie umiejętności sportowych; 

6) Rozbudzanie potrzeby pogłębiania wiedzy i umiejętności. 

2. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo 

oświatowe i jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc 

również uczniów zamieszkałych poza obwodem; 

3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły; 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

5) realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej; 

6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami  

w tym zakresie; 

7) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy. 

 

§ 4. 

 

1. Szkoła prowadzi działalność wychowawczą w oparciu o szkolny program wychowawczo – 

profilaktyczny.  

2. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły uchwala Rada Rodziców po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.  

3. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

program wychowawczo - profilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 

4. Z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od 

rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób ich przekazywania. 

 

§ 5. 

 

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 
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2. W nauczaniu, wychowaniu respektuje chrześcijański system wartości. 

3. W zakresie działalności wychowawczej szkoła ma na celu w szczególności: 

1) Rozwijanie patriotyzmu uczniów, kształtowanie poszanowania polskiego dziedzictwa 

kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe wspólnoty 

europejskiej i świata; 

2) Kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, sprawiedliwości, wolności i szacunku wobec każdego człowieka, jego 

mienia, zdrowia i życia; 

3) Kształtowanie postawy poszanowania przyrody i środowiska naturalnego; 

4) Rozwijanie wartościowych cech woli i charakteru, jak: uczciwość, godność, 

wrażliwość, samodzielność, obowiązkowość, rzetelność i wytrwałość, w oparciu                         

o uniwersalne zasady etyki; 

5) Kształtowanie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy, i wypoczynku; 

6) Organizowanie i wypracowanie skutecznych metod przygotowujących do nauki i 

pracy zespołowej, do uczestnictwa w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. 

 

§ 6. 

 

1. W ramach posiadanych możliwości szkoła organizuje i udziela uczniom i ich rodzicom 

oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 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 oraz w środowisku społecznym, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
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9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanymi z różnicami kultowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem                      

za granicą; 

12) z zaburzeń zachowania lub emocji. 

3. 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 zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów: 

1) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

2) W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów 

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i 

terapeuci pedagogiczni zwani dalej „specjalistami”. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy 

z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                                   

i młodzieży. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych lub specjalisty, prowadzących zajęcia 

z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 
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9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

12) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy – Prawo 

oświatowe lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 

ustawy Prawo oświatowe; 

13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6a. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna zależnie od potrzeb jest udzielana 

w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2a) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym; 

4a) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

4b) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

5) warsztatów; 

6) porad i konsultacji. 

7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności 

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekraczać 8. 

9. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

9a. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

9b. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami uczniów, liczba uczestników 

zajęć może przekraczać 10. 
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9c. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz 

z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10. 

9d. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające 

w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć 

edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji 

i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie 

do rodzaju prowadzonych zajęć. 

11. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych 

trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń 

stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

12. W przypadku szkoły podstawowej, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. 

13. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 6a pkt 2-4a, trwa 45 minut.  

14. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 13, w czasie dłuższym                             

lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego 

czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

 

§ 6a. 

 

1. Kształcenie specjalne w szkole organizuje się dla dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Szkoła zapewnia: 

1) Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) Warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie                            

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów; 

3) Zajęcia specjalistyczne; 
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4) Inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe                                  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

5) Integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 

pełnosprawnymi; 

6) Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

2. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa: 

1) Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,                                      

w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2) Zintegrowanie działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z danym 

uczniem; 

3) Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 

4) Działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb, zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny i dzieci; 

5) Zajęcia rewalidacyjne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

6) Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań 

wymienionych w ust. 1. 

3. Program opracowuje zespół, który tworzą odpowiednio wychowawca, nauczyciele 

i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 

4. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

5. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się 

w terminie: 

1) Do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego kształcenie w szkole; 

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 
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3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – 

w przypadku, gdy uczeń kontynuuje kształcenie w danej szkole. 

6. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel 

lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

7. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 

8. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) Na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela; 

2) Na wniosek lub za zgodą rodziców inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, 

pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

9. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, oraz w miarę potrzeb, dokonuje 

modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu 

dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

10.  Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu                 

i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców 

ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim. 

11.  Rodzice ucznia, na ich wniosek, otrzymują kopię programu. 

12.  Osoby biorące udział w potkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste jego rodziców, 

nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także 

innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu. 

13.  W przypadku, gdy w szkole kształceniem specjalnych objęty jest uczeń posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym 

zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone – zatrudnia się dodatkowo: 

1) Nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub 

2) uchylony 

3) Pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

14. W przypadku, gdy w szkole kształceniem specjalnym objęty jest uczeń posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż              
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wymienione w ust. 13 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić 

dodatkowo: 

1) Nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub 

2) uchylony 

3) Pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

15. Nauczyciele specjaliści dodatkowo zatrudnieni: 

1) Prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie                     

z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia 

określone w programie; 

2) Prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą 

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) Uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych                                

w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) Udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, 

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

niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym. 

16. Zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, 

realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli zatrudnionych 

dodatkowo lub w których nauczyciele ci uczestniczą, wyznacza dyrektor szkoły 

uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

17.  Specjaliści i pomoc nauczyciela zatrudnieni dodatkowo realizują zadania wyznaczone 

przez dyrektora szkoły. 

§ 7. 
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1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych 

możliwości. 

2. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo i opiekę nad uczniami przebywającymi na jej terenie 

podczas realizowania zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. 

3. Wykonywanie zadań opiekuńczych szkoły polega w szczególności na: 

1) Dbaniu o bezpieczeństwo i higienę pobytu uczniów w szkole: 

a) Oznacza drogi ewakuacyjne i opracowuje plany ewakuacji, które umieszcza się na 

widocznym miejscu, 

b) Przeprowadza prace remontowe, naprawcze i instalacyjne wyłącznie pod 

nieobecność uczniów w tych pomieszczeniach, 

c) Zapewnia odpowiednią nawierzchnię przejść w czasie zimy oczyszczoną ze śniegu 

i ogrodzenie które zabezpiecza w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście 

na jezdnię, 

d) Pozyskuje sprzęt posiadający odpowiednie atesty, 

e) Zapewnia prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych, w zajęciach 

wychowania fizycznego mają zastosowanie metody i urządzenia zapewniające 

pełne bezpieczeństwo ćwiczących, 

f) Zapewnia w czasie przerw dyżury nauczycieli na korytarzach i holach, 

g) Zapewnia w czasie lekcji opiekę nauczyciela prowadzącego daną lekcję, 

h) Zapewnia wyposażenie medyczne (apteczki), pierwszą pomoc medyczną, 

sprowadza fachową pomoc i przekazuje informacje o wypadku prawnym 

opiekunom ucznia oraz władzom oświatowym; 

2) Zorganizowaniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej dla uczniów 

przebywających w szkole poza zajęciami lekcyjnymi; 

3) Sprawowaniu opieki przedlekarskiej profilaktyki zdrowotnej prowadzonej na terenie 

szkoły w oparciu o odrębne przepisy. 

4. Szkoła zapewnia ochronę przed agresją, przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 

innymi przejawami patologii społecznych. 

5. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy 

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym: 

1) Rozpoznaje przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych ucznia; 

2) Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz dostosowuje programy nauczania 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i możliwości edukacyjnych ucznia; 

3) Wspiera uczniów z wybitnymi zdolnościami; 
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4) Podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu 

wychowawczo - profilaktycznego; 

5) Prowadzi edukację prozdrowotną i promuje zdrowie na terenie jednostki i poza nią; 

6) Wspiera uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia; 

7) Organizuje opiekę indywidualną nad uczniem, którą sprawuje pedagog szkolny; 

8) Udziela porad, konsultacji, organizuje warsztaty edukacyjne dla rodziców. 

6. Szkoła umożliwia rozwijanie wszechstronnych zainteresowań uczniów oraz korzystanie 

z indywidualnych programów nauczania. 

7. Organizuje wypoczynek letni i zimowy dzieci. 

8. Organizuje pomoc materialną dla uczniów. 

9. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły. 

10. Utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania, 

profilaktyki. Kontakty mogą być w formie indywidualnej lub klasowych spotkań. 

 

§ 8. 

1. W realizacji programów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktyki uczestniczą 

wszyscy pracownicy szkoły: dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, 

pedagodzy, bibliotekarze oraz uczniowie i rodzice lub opiekunowie.  

2. Wymienione zadania szkoła realizuje poprzez stosowanie różnorodnych form i metod 

w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, umożliwiającej każdemu uczniowi 

aktywny udział w procesie nauczania i uczenia się.  

3. Szkoła współpracuje z instytucjami pozaszkolnymi, pozarządowymi niosącymi pomoc 

dzieciom i rodzicom lub opiekunom: 

1) Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej; 

3) Ośrodkiem Zdrowia; 

4) Związkiem Harcerstwa Polskiego; 

5) Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii; 

6) Gminnym Ośrodkiem Kultury; 

7) Ochotniczą Strażą Pożarną; 

8) Kołem Gospodyń Wiejskich; 

9) Parafią Rzymsko – Katolicką; 

10) Gminnym Zespołem Oświatowym. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 1. 

 

1. Organami szkoły są:  

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski uchwalają regulaminy swojej 

działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem. 

3. Obowiązki i kompetencje Dyrektora szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 2. 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

1. Dyrektora Szkoły powołuje Organ Prowadzący na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

szkoły. 

1) Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 

a) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 

b) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów 

nadzorujących szkołę, 

c) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów 

i wychowanków. 

3. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły: 

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady 

Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą 

odpowiednio Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z 

inicjatywą wystąpił Dyrektor Szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż 

Samorząd Uczniowski – także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, 

wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 
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4. Dyrektor szkoły: 

1) Kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

3) Ustala organizację pracy szkoły, opracowuje „Arkusz organizacji szkoły" 

z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, ustala „Tygodniowy rozkład zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych", podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych 

z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami; 

4) Dyrektor, Rada Pedagogiczna ma obowiązek organizacji współdziałania z poradniami 

psychologiczno–pedagogicznymi oraz instytucjami świadczącym poradnictwo 

i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom; 

5) Planuje, organizuje, przeprowadza badania, analizuje, ocenia i diagnozuje pracę 

szkoły; 

6) Decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy 

badaniu jakości pracy szkoły w oparciu o opracowany plan nadzoru pedagogicznego; 

7) Przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności szkoły; 

8) Wydaje i zatwierdza wewnątrzszkolne regulaminy, zarządzenia oraz instrukcje                          

na zasadach określonych przepisami prawa i statutu; 

9) uchylony 

10) Zapewnia uczniom z trudnościami w nauce lub objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, przystąpienie do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do ich 

potrzeb i możliwości; 

11)  Sprawuje opiekę nad uczniami oraz tworzy warunki bezpiecznego, harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne: 

a) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                                 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

12)  Przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

13)  Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

14)  Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa 

i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru 

pedagogicznego; 
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15)  Opracowuje „Plan finansowy szkoły" i przedstawia go do zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i 

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

16)  Współdziała ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli w 

zakresie organizacji praktyk pedagogicznych; 

17)  Organizuje pracę administracyjno-gospodarczą i finansowo-księgową szkoły na 

podstawie odrębnych przepisów; 

18)  Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

19)  Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych: 

1) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia; 

Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz tworzy zespół: 

a) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – 

niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii, 

b) dla ucznia (nie posiadającego ww orzeczenia lub opinii) szczególnie uzdolnionego 

– niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę 

informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

20) Ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizacje tych godzin; 

21) Może wyznaczyć osobę inną niż wychowawca, której zadaniem będzie planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej danemu 

uczniowi; 

22) Niezwłocznie informuje pisemnie w sposób przyjęty w szkole rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane; 
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23) Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim 

w wykonywaniu swoich zadań; 

24) Przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji 

uczniów; 

25) Kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez 

dziecko w wieku 6 lat w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym 

zorganizowanym w szkole podstawowej, w obwodzie, w którym dziecko mieszka; 

26) Organizuje i wyposaża szkołę w nowoczesne środki dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

27) Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy: 

a) Dyrektor szkoły jeden raz w roku tj. do 25 sierpnia danego roku szkolnego 

dokonuje kontroli pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych                                               

i higienicznych warunków nauki i określa kierunki ich poprawy, 

b) W miarę możliwości bazowych szkoły Dyrektor zapewnia uczniom możliwość 

pozostawienia w szkole niektórych podręczników i przyborów szkolnych 

(technika, plastyka, muzyka); 

28) Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich                             

do podejmowania innowacji pedagogicznych; 

29) Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności poprzez organizowanie 

szkoleń, narad, konferencji, a także systematyczną współpracę z placówkami 

doskonalenia i dokształcania nauczycieli; 

30) Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy 

zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędnie do planowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

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

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą; 

32) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy oraz zwierzchnikiem wszystkich zatrudnionych 

w szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. 

6. Dyrektor w szczególności: 

1) Decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 



25 

 

2) Decyduje o przyznaniu nagród oraz wymiarze kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem; 

3) Decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

4) Określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków; 

5) Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

odrębnymi przepisami, a w szczególności zasięga opinii w sprawach dotyczących 

regulaminów: pracy, premiowania, nagradzania pracowników szkoły oraz regulaminu 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

6) Realizuje zadania związane ze ścieżką awansu zawodowego, ocenianiem pracy oraz 

dorobku zawodowego nauczycieli, sprawuje opiekę nad nauczycielami 

rozpoczynającymi pracę w zawodzie oraz sprawuje kontrolę nad „Planami rozwoju 

zawodowego” określonymi odrębnymi przepisami; 

7) Na wniosek nauczyciela lub nauczycieli Dyrektor Szkoły zatwierdza i dopuszcza do 

użytku szkolnego programy nauczania dla zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego, w 

tym program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 

8) (uchylony) 

9) (uchylony) 

10)  (uchylony) 

11)  Dyrektor Szkoły ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania 

zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla 

prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności treści 

pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania 

naruszające normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację.                             

Szkoła wykorzystuje oprogramowanie BENJAMIN, CENZOR i ARCAVIR spełniające 

niezbędne wymagania; 

12)  Sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego oraz prowadzi ewidencję 

spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki: 

a) w ramach kontroli nadzoruje realizację przez rodziców dziecka podlegającemu 

obowiązkowi szkolnego obowiązku: 

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

- zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, 

b) zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, 
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c) podejmuje decyzje w sprawie odraczania obowiązku szkolnego, 

d) podejmuje decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły; 

13)  Występuje do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły; 

14)  Ustala plan urlopów pracowników szkoły nie będących nauczycielami; 

15)  Zobowiązuje nauczycieli do wykonywania w okresie ferii (w czasie nie dłuższym niż 

siedem dni) następujących czynności: 

a) przeprowadzenia egzaminu, 

b) prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego; 

16)  Udziela urlopu bezpłatnego lub przenosi nauczyciela w stan nieczynny; 

17)  Udziela nauczycielowi urlopu płatnego dla poratowania zdrowia; 

18)  Zawiesza pracownika w pełnieniu obowiązków służbowych; 

19) Dyrektor Szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę: 

a) w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia: 

- potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 

- potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu, 

- zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu, 

b) sporządza plan ewakuacji szkoły i umieszcza w widocznym miejscu, 

c) zapewnia dobry stan techniczny nawierzchni, urządzeń i pomieszczeń szkoły, 

d) nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty, 

e) zapewnia opiekę uczniom podczas zajęć i podczas przerw w zajęciach, 

f) podczas prac uczniów na rzecz szkoły i środowiska zapewnia właściwy nadzór 

i bezpieczne warunki pracy, 

g) prowadzi nadzór nad wychowaniem fizycznym oraz organizacją zajęć, imprez, 

wyjść z terenu szkoły, wycieczek zgodnie z obowiązującymi regulaminami,  

h) udziela pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

i) prowadzi rejestr wypadków osób pozostających pod opieką szkoły; 

j) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów lub pracowników 

lub ochrony mienia Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym 

szkołę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców                  

i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad 

pomieszczeniami lub terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych 

umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). 
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20) Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Komisji Centralnej 

lub dyrektora właściwej komisji okręgowej przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego 

zastosowania propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia 

sprawdzianu. 

7. Dyrektor decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy 

pierwszej, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły 

podstawowej, którzy są przyjmowani z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga 

przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki 

finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

8. Dyrektor szkoły przekazuje informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku 

szkolnym do danej szkoły i przechowuje je przez okres 2 lat od dnia przekazania tych 

informacji, które zawierają: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka; 

2) imiona i nazwiska rodziców dziecka; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka. 

9. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku 

w szkole przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli, programy nauczania 

i corocznie podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania oraz 

szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe 

obowiązujące w danym roku szkolnym. 

10. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw 

programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w 

szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia 

ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.  

11. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów oraz w przypadku braku 

porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników 

lub materiałów edukacyjnych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców, ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym.  

12. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może: 
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1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany 

materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości ich zakupu; 

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

ćwiczeniowe. 

15. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić w zestawie podręczników 

inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania, a koszt jego zakupu pokrywa organ prowadzący szkołę. 

16. Przekazuje organowi prowadzącemu informacje niezbędne dla ustalenia wysokości 

dotacji na podręczniki w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 września. Natomiast 

rozliczenie wykorzystania tej dotacji przez dyrektora oraz zwrot niewykorzystanej dotacji 

następują                 w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku. 

17. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić w zestawie podręczniki                 

lub materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia 

przekracza odpowiednio kwoty dotacji. Różnicę między kosztem zakupu dla ucznia 

kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         

a wysokością kwot dotacji pokrywa organ prowadzący szkołę. 

18. Wykonuje czynności związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych, 

materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane 

z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami, które są gromadzone w bibliotece 

szkolnej. 

19. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko 

wicedyrektora lub w zależności od potrzeb, stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska 

kierownicze. 

20. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły i braku stanowiska wicedyrektora zastępuje 

go inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez Organ Prowadzący. 

21. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności 

w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego 

przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z 

organem prowadzącym, ustala terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, i podaje je do 

publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w szkole oraz na jej 

stronie internetowej. 

22. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest 

obowiązany powiadomić: 
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1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

 

§ 3. 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem 

doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności 

organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,                                      

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo                                

co najmniej 1/3 Rady Pedagogicznej. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez Dyrektora, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji za 

zgodą                         lub na jej wniosek. 

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 

1) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 

7. Rada Pedagogiczna może tworzyć komisje stałe lub doraźne do wykonania określonych 

zadań. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół z zebrania Rady 

przedstawiany jest jej członkom, którzy zapoznają się z jego treścią. 

8. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony 

przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia: 
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1) Sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady 

Pedagogicznej; 

2) Wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej; 

3) Kompetencje przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

9. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy: 

1) Przewodniczącego; 

2) organu prowadzącego szkołę; 

3) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

4) co najmniej jednej trzeciej członków Rady Pedagogicznej. 

 

§ 4. 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) Uchwalanie Statutu Szkoły; 

2) Zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

3) Opracowanie zasad systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                     

oraz zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

4) (uchylony) 

5) Uchwalanie wewnątrzszkolnego oceniania, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego; 

6) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

7) Podejmowanie uchwały w sprawach skreślania z listy uczniów; 

8) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły; 

9) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

10)  Zatwierdzanie wniosków wychowawców oddziałów klas i innych pracowników 

szkoły w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielania kar; 

11)  Opiniowanie i zatwierdzanie wniosków Dyrektora dotyczących kryteriów ustalania 

nagród; 

12) (uchylony) 

13)  Uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności; 
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14)  Wybieranie programów nauczania i podręczników spośród programów i 

podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego; 

15) (uchylony) 

2. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków 

przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów z trudnościami w nauce 

lub objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, spośród możliwych sposobów 

dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu. 

3. uchylony 

4. uchylony 

5. Dyrektor szkoły ma prawo wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętej 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący oraz Organ Sprawujący Nadzór 

Pedagogiczny, który w porozumieniu z Organem Prowadzącym uchyla uchwałę w razie 

jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie Organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) roczną organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) programy autorskie nauczycieli; 

6) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez Organ Prowadzący; 

7) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi; 

8) sześć dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

9) obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas                 

IV-VIII. 

7. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I i II szkoły podstawowej                        

do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego lub 

postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I-III; 

2) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących kierownicze stanowiska w szkole; 
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3) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach. 

8. Członkowie Rady Pedagogicznej pod rygorem odpowiedzialności służbowej zobowiązani 

są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców lub prawnych opiekunów, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności,      

co najmniej połowy jej członków. 

10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej               

są protokołowane w księdze protokołów lub w formie elektronicznej. Protokół z zebrania 

podpisuje Dyrektor, protokolant, a wszyscy nauczyciele biorący udział w zebraniu według 

listy obecności. Rada Pedagogiczna na następnym zebraniu decyduje o przyjęciu zapisów 

w protokole: 

1) Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą 

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

pracowników szkoły. 

11. Protokoły mogą być udostępnione na terenie szkoły, jej nauczycielom oraz organom 

sprawującym nadzór pedagogiczny. 

12. Protokoły z posiedzeń należy sporządzić w ciągu 10 dni od dnia posiedzenia Rady 

Pedagogicznej. 

13. Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców 

szkolny zestaw programów nauczania, biorąc pod uwagę możliwości uczniów oraz 

szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę przystosowanie dydaktyczne i językowe 

podręcznika do możliwości uczniów oraz wysoką jakość wykonania podręcznika 

umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat. 

14. Jeżeli w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku 

szkolnego; 

2) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący                                     

lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania; 

3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla 

uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 
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15. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem 

podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego albo też                                    

bez zastosowania podręcznika lub tych materiałów. 

16. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w oddziałach I-III oraz zespół nauczycieli 

prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w oddziałach IV-VIII przedstawiają 

dyrektorowi szkoły propozycję: 

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

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego 

języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danego 

oddziału klasy – w przypadku oddziałów klas I-III; 

2) jednego podręcznika do zajęć danych edukacyjnych lub materiału edukacyjnego                      

do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego oddziału klasy – w przypadku 

oddziału klas IV-VIII; 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

17. Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego 

podręcznika lub materiału edukacyjnego: 

1) w przypadku oddziałów klas IV-VIII – do danego języka obcego nowożytnego w 

danym oddziale, biorąc pod uwagę różne poziomy nauczania; 

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym; 

3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym                                              

do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

18. Zespoły nauczycieli, przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych                                    

lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem 

specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych 

uczniów.” 

 

§ 5. 

RADA RODZICÓW 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców                               

lub opiekunów prawnych uczniów. 

1a. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej 

funkcji szkoły. 
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2. W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się                             

na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym – nie dłużej niż do 31 

października danego roku szkolnego. Wybrani przedstawiciele wchodzą w skład Rady 

Rodziców. 

3. W skład Rady Rodziców Zespołu wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału. 

4.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny                     

ze Statutem Szkoły, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rad i rad oddziałowych. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo - 

profilaktycznego; 

2) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

3) Opiniowanie programu i harmonogramu efektywności kształcenia i wychowania; 

4) Opiniowanie zajęć dodatkowych realizowanych w ramach godzin do dyspozycji 

Dyrektora; 

5) Opiniuje szkolny zestaw programów i podręczników; 

6) Ustala w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wzór jednolitego stroju; 

7) Opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje; 

8) Opiniuje tygodniowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów oddziałów 

klas IV-VIII. 

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo - 

profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

7. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami szkoły w realizacji jej statutowych 

zadań, a w szczególności: 

1) może występować do Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Organu prowadzącego 

szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

2) inicjuje i organizuje formy bezpośredniej pomocy rodziców lub opiekunów w bieżącej 

działalności szkoły i poprawieniu warunków jej funkcjonowania; 
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3) organizuje działalność mającą na celu pomoc Samorządowi Uczniowskiemu; 

4) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku; 

5) współdecyduje o organizacji zajęć pozalekcyjnych; 

6) deleguje przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora Szkoły. 

8. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowych zadań szkoły 

z następujących źródeł: 

1) z dobrowolnych składek; 

2) z wpłat osób fizycznych, instytucji i fundacji, do których się zwróci; 

3) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców. 

9. Rada Rodziców może wydatkować środki na następujące cele: 

1) dofinansowanie imprez klasowych i wycieczek; 

2) pomoc materialną i finansową dla dzieci z najuboższych rodzin; 

3) dofinansowanie imprez i uroczystości szkolnych, w tym konkursów o charakterze 

ogólnoszkolnym; 

4) nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów; 

5) dofinansowanie działalności organizacji szkolnych; 

6) finansowanie własnych projektów, w tym wyposażenie szkoły w określony sprzęt. 

10.  W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej funduszu Rady 

Rodziców. 

11.  Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale 

współpracuje z nią osobiście. 

12.  Dyrektor szkoły ma prawo do: 

1) Uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Rodziców; 

2) Występowania z inicjatywą uchwał Rady Rodziców. 

13.  Dyrektor szkoły ma obowiązek: 

1) uczestniczenia w określonym posiedzeniu Rady Rodziców na jej wniosek; 

2) udzielania wyczerpujących odpowiedzi ustnych lub pisemnych na wszelkie pytania 

Rady Rodziców. 

14.  Szczegółowe zadania Rady Rodziców określa odrębny regulamin. 

 

§ 6. 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

1. W szkole działa Samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem. 
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2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i pracy Samorządu uczniowskiego określa odrębny regulamin 

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

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3 nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu 

Szkoły i przepisami prawa. 

5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

6. Uczniowie szkoły zobowiązani są do przestrzegania postanowień podjętych                                    

przez Samorząd. 

7. Samorząd uczniowski może przedstawić innym organom szkoły wnioski i opinie                                    

we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności realizacji 

przedstawionych praw uczniów: 

1) Prawo do zapoznania się z treścią, celami i wymaganiami programu nauczania                           

na poszczególnym szczeblu edukacyjnym; 

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

3) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych ambicji zainteresowań; 

4) Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz 

rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły; 

6) Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

7) Prawo do opiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

8. Główne zadania Samorządu: 

1) Współudział uczniów w organizacji akademii, apeli i uroczystości szkolnych; 

2) Współudział uczniów w organizowaniu uroczystości szkolnych, lokalnych                              

oraz środowiskowych; 

3) Porządkowanie miejsc pamięci, w tym dbałość Pomnik Pamięci Narodowej; 

4) Wdrażanie uczniów do samorządności i życia w społeczeństwie; 

5) Propagowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych; 

6) Rozwijanie zainteresowań, w tym zainteresowań sportem i turystyką; 

7) Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 
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9. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

10. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

§ 6a. 

WOLONTARIAT 

 

1. Na terenie szkoły działa Szkolne Koło Wolontariatu pod nadzorem Dyrektora i włącza 

się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą, 

prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe i inne. 

2. Opiekę nad Kołem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora szkoły nauczyciele, którzy 

czuwają nad tym, aby działalność Koła była zgodna ze Statutem Szkoły i 

Regulaminem Koła. Opiekun Koła zajmuje się sprawami organizacyjnymi Koła i jest 

łącznikiem między uczniami a Dyrektorem szkoły. 

3. Działalność Koła Wolontariatu regulują odrębne przepisy. 

 

§ 7. 

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW POMIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY 

 

1. Szkoła tworzy warunki do rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły. 

2. Do rozwiązywania sytuacji konfliktowych powołuje się komisję rozjemczą, w skład której 

wchodzą: przewodniczący i dwóch przedstawicieli organów szkoły. 

3. Przedstawiciele organów wybierani są w drodze głosowania tajnego. 

4. Wniosek o rozstrzygnięcie konfliktu składa się na piśmie do Dyrektora szkoły. 

5. Komisja rozjemcza zbiera się w ciągu trzech dni od daty wpłynięcia wniosku.                                      

W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu organu kolegialnego. 

6. W rozwiązywaniu sporów: Rada Rodziców - Dyrektor i Rada Rodziców – Rada 

Pedagogiczna nie uczestniczą przedstawiciele uczniów. 

7. O sposobie rozstrzygnięcia sporu powiadamia się strony w formie pisemnej. 

8. Od decyzji komisji rozjemczej przysługuje stronom prawo odwołania w ciągu siedmiu dni, 

odwołanie składa się do Dyrektora. 

9. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu przez komisję rozjemczą przysługuje stronom 

prawo do złożenia odwołania do Organu Prowadzącego lub Organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny nad szkołą. 
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10.  Decyzja podjęta przez Organ Prowadzący lub Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

jest ostateczna. 

11.  W sprawach konfliktowych dotyczących uczniów ustala się następujący tryb rozwiązania 

sporu: 

1) Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu uczniowskiego                  

za pośrednictwem przewodniczącego klasy lub bezpośrednio do wychowawcy                        

lub wybranego nauczyciela; 

2) Przewodniczący Samorządu uczniowskiego w porozumieniu z opiekunem Samorządu 

uczniowskiego, przedstawia sprawę właściwemu nauczycielowi lub wychowawcy; 

3) Właściwy nauczyciel lub wychowawca z przedstawicielem Samorządu uczniowskiego 

rozstrzyga spór; 

4) Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora szkoły, którego decyzje                              

są ostateczne. 

12. Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej 

poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 

13. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” 

z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

14. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

 

§ 8. 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW 

I NAUCZYCIELI SZKOŁY 

 

1. Nauczyciele wspierają rodziców lub opiekunów w sprawach dotyczących wychowania 

i kształcenia w szkole. 

2. Dla zapewnienia właściwej, klarownej komunikacji pomiędzy rodzicami lub opiekunami 

a nauczycielami szkoła organizuje: 

1) Indywidualne rozmowy w terminach uzgodnionych z nauczycielami (doraźnie, w 

miarę potrzeb); 

2) Konsultacje jeden raz w semestrze; 

3) Zebrania ogólne i klasowe. 

 

§ 9. 
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Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki 

 

1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania  

i profilaktyki. 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów 

i rodziców oraz zebrania. 

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji 

nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.  

4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału 

w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się                                       

z wychowawcą oddziału w innym terminie. 

5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale 

klasy i szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce: 

a) na zebraniach, 

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, 

konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela, 

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci; 

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny                                    

oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

 

§ 10. 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 
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1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy 

współudziale poradni: 

1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów: 

a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia, 

2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 

3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją; 

4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie 

indywidualne – w miarę posiadanych środków finansowych; 

5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i 

pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i 

reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni. 

2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i 

kryzysowych korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci, 

2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin, 

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych, 

4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 

3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem 

Szkoła nawiązuje współpracę z: 

1) inspektorem ds. nieletnich; 

2) kuratorem sądowym; 

3) Policyjną Izbą Dziecka; 

4) Pogotowiem Opiekuńczym; 

5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami 

Poprawczymi; 

6)  innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

 

§ 11. 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  

w zakresie działalności innowacyjnej 

 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  
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i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po 

uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej 

opinii rady rodziców.  

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogiczne. 

 

§ 12. 

Organizacja wolontariatu szkolnego  

 

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów. 

2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym 

i metodycznym Dyrektora szkoły. 

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć 

edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 

4. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 

zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły. 

 

ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 1 

Arkusz organizacyjny 

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

Arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania do dnia 21 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji 

zatwierdza Organ Prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku. 

2. W Arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:  

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) dla poszczególnych oddziałów: 



42 

 

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach, 

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo 

przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności 

dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 

4) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz 

z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę 

godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej                          

oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych                                    

w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli; 

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

3. Na podstawie zatwierdzonego Arkusza organizacji szkoły, Dyrektor Szkoły 

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 

tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych 

zajęć edukacyjnych: 

1) Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas 

trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

4. Liczba uczniów w oddziale klas I-III wynosi nie więcej niż 25. W przypadku przyjęcia                       

z urzędu w danym roku szkolnym do danej klasy, ucznia zamieszkałego w obwodzie 

szkoły, dyrektor szkoły dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów przekracza 25.  
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1) Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału zwiększając liczbę uczniów w oddziale 

ponad 25 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. 

2) Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

Wówczas w szkole w danym oddziale zatrudnia się asystenta nauczyciela. Oddział ten 

może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu 

edukacyjnego.    

 

§ 2. 

Struktura organizacyjna 

 

1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I - VIII: 

1) I etap edukacyjny klasy I – III; 

2) II etap edukacyjny klasy IV – VIII. 

2. Nauka w szkole trwa 8 lat. 

 

§ 3. 

Rok szkolny 

 

1. Praca szkoły przebiega zgodnie z rozporządzeniami MEN w sprawie organizacji roku 

szkolnego, które określają terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich. 

2. Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza. 

3. Szczegółową organizację każdego roku szkolnego ustala Dyrektor Szkoły na podstawie 

odrębnych przepisów. 

 

§ 4. 

Oddziały, liczebność 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym 

roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów, obowiązujących określonym planem 

nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym 

z zestawu programów dla danego oddziału, dopuszczonych i zatwierdzonych do użytku 

szkolnego przez Dyrektora Szkoły. 
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2. W szkole tworzy się oddziały klas I – VIII na okres 8 lat, realizujące program szkoły 

ośmioletniej. 

3. Liczebność oddziałów i zasadność podziału na grupy podczas niektórych zajęć 

edukacyjnych kształtuje się odpowiednio do zapisów zawartych w Rozporządzeniu 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznych szkół oraz 

ustaleń Organu Prowadzącego zawartych w Arkuszu organizacji pracy szkoły. 

 

§ 5. 

Lekcja 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie klasowo - lekcyjnym. 

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

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Przerwy lekcyjne dostosowane są do potrzeb uczniów i trwają w przedziale od 10 do 20 

minut zgodnie z zasadami bhp. 

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

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

 

§ 6. 

Grupy 

 

1. Dyrektor szkoły może corocznie dokonać podziału oddziałów na grupy na zajęciach 

wymagających specjalnych warunków nauki lub ze względów bezpieczeństwa, 

z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów 

nauczania. 

2. Podział na grupy dotyczy głównie przedmiotów: wychowanie fizyczne, informatyka 

i języki obce nowożytne. 

3. Zajęcia obowiązkowe i zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w formie wyjść 

edukacyjnych, wycieczek i wyjazdów na tzw. „zielone szkoły". 

4. W oddziałach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki liczba 

uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 
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komputerowej; 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej                                

lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 

30 uczniów; 

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone 

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej                  

niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej                            

lub międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów 

integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie 

może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub 

specjalnym - nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych. 

 

§ 7. 

 

Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć 

ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, higieny 

i konieczności zapewnienia doraźnych lub czasowych zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

Uwzględnia również potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach 

tygodnia.  

§ 8. 

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia: 

1) sale lekcyjne; 

2) hala sportowa; 

3) biblioteka szkolna; 

4) świetlica szkolna; 

5) pomieszczenia administracyjne i socjalne; 

6) pracownia komputerowa, pracownia językowa; 

7) gabinet higienistki; 

8) gabinet pedagoga szkolnego; 
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9) stołówka szkolna. 

§ 9. 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe uwzględniające dbałość o wszechstronny rozwój 

ucznia w formie: 

1) kół zainteresowań; 

2) zajęć pozalekcyjnych; 

3) szkolnych kół sportowych i zajęć treningowych; 

4) dodatkowych zajęć z przedmiotów wiodących dla uczniów klas ósmych. 

2. Liczba uczestników kół zainteresowań i innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych 

przez Organ Prowadzący jest zgodna z decyzjami tego organu. 

 

§ 10. 

 

1. Na życzenie rodziców lub opiekunów szkoła organizuje naukę religii lub etyki na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

2. Uchylony 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię i etykę, do średniej 

ocen wlicza się ocenę z tych zajęć  

3a. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

4. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor na podstawie imiennego, pisemnego skierowania 

wydanego przez biskupa diecezjalnego. 

5. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 

6. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami uczniów                                         

po wcześniejszym ustaleniu z Dyrektorem Szkoły terminu i miejsca planowanego 

spotkania. 

7. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego. 

8. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii prowadzi Dyrektor szkoły. 

9. Na podstawie pisemnego wniosku rodziców uczeń klasy IV - VIII może być zwolniony 

z obowiązku udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. 

10. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 
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1) w klasach I-VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego prowadzonych przez nauczyciela wychowawcę opiekującego się danym 

oddziałem; 

2) w klasach VII-VIII na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego przez doradcę 

zawodowego. 

§ 11. 

Wychowawstwo 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

nauczycielowi, zwanemu „wychowawcą". 

2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły oraz celem zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece 

wychowawczej przez okres obejmujący odpowiednio: 

1) oddziały I – III; 

2) oddziały IV – VIII. 

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor szkoły                                 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 

1) z urzędu; 

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy; 

3) na wniosek rodziców lub opiekunów oraz uczniów danego oddziału, który to wniosek 

opiniuje Rada Pedagogiczna. 

5. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu. 

 

§ 12. 

Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią Szkoły Podstawowej im. Józefa 

Piłsudskiego w Czernichowie, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz 

nauczyciele innych przedmiotów korzystając ze zgromadzonych zbiorów. 

1) Biblioteka szkolna jest pracownią służącą do: 

a) realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów, innych pracowników szkoły 

i rodziców, 

b) realizacji codziennych zadań dydaktyczno-wychowawczych i pracy twórczej, 
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c) wspierania doskonalenia zawodowego i rozwijania warsztatu pracy nauczycieli, 

d) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

e) uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z 

innych typów bibliotek i środków informacji; 

1a) Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów, 

b) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

c) wdrażanie do poszanowania książki, 

d) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym, 

e) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

f) współdziała z nauczycielami, 

g) rozwija życie kulturalne szkoły, 

h) wpieranie doskonalenia nauczycieli, 

i) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

2) Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: 

a) uczniowie z wszystkich oddziałów klas na podstawie zapisów w dzienniku klasowym, 

b) nauczyciele i pracownicy szkoły, 

c) rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego, 

d) inne osoby - tylko w czytelni; 

3) Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia: 

a) obsadę personelu zgodnie z obowiązującymi normami, standardami i kwalifikacjami, 

b) zapewnia zastępstwo za nieobecnego w pracy bibliotekarza, 

c) warunkujące prawidłową pracę biblioteki bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,  

d) środki finansowe na działalność biblioteki, 

e) kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów biblioteki, 

f) zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych oraz odpowiada                               

za protokolarne przekazanie biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, 

g) w porozumieniu z bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniający zwrot 

wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonania, 

h) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką                                        

w wykorzystywaniu zbiorów bibliotecznych, 

i) hospituje i ocenia pracę biblioteki; 

4) Do obowiązków Rady Pedagogiczna należy: 

a) zatwierdzanie wydatków szkoły na działalność biblioteki, 
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b) zatwierdzanie rocznego planu pracy biblioteki pozwalającego na realizację jej zadań 

dydaktyczno-wychowawczych, 

c) opiniowanie i zatwierdzanie projektu regulaminu biblioteki, 

d) opiniowanie i zatwierdzanie projektów innowacji zgłoszonych przez nauczyciela 

bibliotekarza, 

e) analizowanie stanu czytelnictwa na podstawie sprawozdań nauczyciela bibliotekarza; 

5) Do obowiązków nauczycieli i wychowawców należy: 

a) współpraca z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb                           

oraz zainteresowań czytelniczych uczniów, 

b) współuczestniczenie w realizacji lekcji bibliotecznych oraz edukacji czytelniczej 

i medialnej uczniów, 

c) współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego, 

d) znajomość zbiorów biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, 

e) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów, 

f) pomoc w uzupełnianiu zbiorów i w selekcji zbiorów, 

g) współudział w zakresie przestrzegania postanowień regulaminu biblioteki (np. pomoc 

w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zagubione lub zniszczone). 

1a. Misją biblioteki jest zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu, wdrażanie 

użytkowania do edukacji permanentnej, przygotowanie do twórczego uczestnictwa 

w społeczeństwie informacyjnym. 

2. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni. 

Pomieszczenia biblioteki umożliwia gromadzenie, ewidencjonowanie i opracowanie 

zbiorów, opracowywanie sposobów korzystania ze zbiorów w czytelni                                                   

i ich wypożyczania oraz korzystanie z księgozbioru w kąciku czytelniczym                                          

i wypożyczenie poza bibliotekę, 

3. Biblioteka szkolna jest miejscem gromadzenia i udostępniania następującego rodzaju 

zbiorów: 

1) Biblioteka szkolna posiada kącik czytelniczy ze stanowiskiem komputerowym                                  

ze stałym dostępem do Internetu. Komputeryzacja biblioteki pozwala na 

udostępnianie informacji za pomocą automatycznych systemów wyszukiwawczych 

oraz komputerową obsługę czytelników: 

a) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

b) programy i podręczniki, 
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c) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów 

nauczania, 

d) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej, 

e) beletrystyka dla dzieci i młodzieży, 

f) wydawnictwa z dziedziny sztuki i krajoznawstwa, 

g) czasopisma dla młodzieży, pedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, gromadzone 

w bibliotece, 

h) podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

i) inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania 

(poradniki, instrukcje), 

j) wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyk 

poszczególnych przedmiotów nauczania, 

k) wydawnictwa związane z regionem; 

2) Księgozbiór podręczny udostępniany jest w czytelni, a także wypożyczany na 

zajęcia. 

4. Pracownicy biblioteki szkolnej: 

1) w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi, 

odrębnymi przepisami; 

2) biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz wyznaczony przez dyrektora szkoły; 

3) zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w zakresach                           

ich obowiązków na podstawie planu pracy biblioteki; 

4) pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki. 

5. Finansowanie wydatków biblioteki: 

1) podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły; 

2) planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego 

szkoły; 

3) działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców i innych 

ofiarodawców; 

4) biblioteka może zdobyć środki finansowe (jednak nie kosztem realizacji 

podstawowych zadań). 

6. Czas pracy biblioteki: 

1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie 

z organizacją roku szkolnego; 

2) biblioteka szkolna jest czynna codziennie; 
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3) czas otwarcia biblioteki jest ustalony w porozumieniu z dyrekcją, w trakcie zajęć 

szkolnych i podczas niektórych przerw śródlekcyjnych; 

4) okres udostępniania zostaje ograniczony w czasie przeprowadzania skontrum. 

7. Nauczyciel bibliotekarz koordynuje pracę pedagogiczną biblioteki poprzez: 

1) Rozbudzenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

2) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni oraz do pracowni, klas i świetlicy 

szkolnej; 

3) wdrażanie do poszanowania książki; 

4) prowadzenie różnorodnych form działalności informacyjnej i wizualnej dotyczącej pracy 

biblioteki oraz jej zbiorów i czytelnictwa; 

5) dostosowanie form i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów; 

6) poznawać czytelników rzeczywistych i pozyskiwać potencjalnych; 

7) udzielanie informacji bibliotecznych oraz bibliograficznych; 

8) udzielanie porad w doborze literatury oraz prowadzenie rozmów z czytelnikami na temat 

przeczytanych książek i odbioru innych mediów; 

9) inspirowanie kultury czytelniczej uczniów poprzez rozbudzanie i rozwijanie                                       

ich indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań czytelniczych (np. poprzez konkursy, 

kiermasze); 

10) organizowanie okolicznościowych wystaw, prelekcji; 

11) przygotowanie do wyszukiwania i korzystania z różnych źródeł informacji; 

12) przygotowaniu do samokształcenia uczniów; 

13) pomoc uczniom w przygotowywaniu się do konkursów, olimpiad przedmiotowych 

i sprawdzianu np. poprzez dobór literatury; 

14) udzielanie porad bibliograficznych; 

15) udostępnia uczniom miejsca w czytelni na odrabianie lekcji; 

16) prowadzenie lekcji bibliotecznych okolicznościowych w celu promowania 

przysposobienia czytelniczo-informacyjnego; 

17) systematyczne śledzenie nowości; 

18) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

19) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną. 

8. Nauczyciel bibliotekarz koordynuje pracę organizacyjno-techniczną biblioteki poprzez: 

1) gromadzenie zbiorów; 
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2) zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami; 

3) dobrą znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych; 

4) organizację udostępniania zbiorów; 

5) odpowiedzialność za stan i wykorzystywanie zbiorów, ewidencję zbiorów; 

6) zgodnie z obowiązującymi przepisami (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie 

techniczne); 

7) organizację warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego, 

teczek tematycznych, itp.); 

8) planowanie pracy biblioteki oraz składanie semestralnego i rocznego sprawozdania 

zawierającego ocenę stanu czytelnictwa; 

9) prowadzenie dziennej, miesięcznej, okresowej i rocznej statystyki wypożyczeni; 

10) dbałość o wyposażenie i estetykę biblioteki; 

11) selekcję zbiorów, czyli materiałów zbędnych i zniszczonych, przy współudziale 

nauczycieli); 

12) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; 

13) dziennika pracy biblioteki, księgi inwentarzowej, rejestrów ubytków, ewidencji 

wypożyczeń, “księgi odwiedzin czytelni”; 

14) kontrola nad wzbogacaniem zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe; 

15) współpracę z dyrekcją szkoły w zakresie unowocześniania bazy dydaktycznej; 

16) zabieganie o środki finansowe celem uzupełniania zbiorów, zakupu pomocy i innych 

materiałów. 

9. Biblioteka pełni funkcję kulturalno-rekreacyjną poprzez: 

1) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego; 

2) pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych; 

3) gromadzenie materiałów dotyczących życia kulturalnego i społecznego; 

4) gromadzenie i udostępnianie zbiorów dotyczących regionu i miasta; 

5) współpracę z innymi bibliotekami (m.in. Gminną Biblioteką Publiczną i innymi 

bibliotekami szkolnymi) oraz pobliskimi ośrodkami kultury w zakresie 

organizowania różnorodnych imprez dla uczniów i środowiska lokalnego. 

10. Współpraca z innymi nauczycielami: 

1) udzielenie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym poprzez 

wyszukiwanie literatury metodycznej oraz przygotowanie bibliografii na dany temat; 
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2) współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, opiekunami kół 

zainteresowań w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, m. in. poprzez 

dostarczanie źródeł i opracowań na lekcje, zajęcia poza lekcyjne oraz szkolenia, itp.; 

3) współpraca w poznawaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych; 

4) gromadzenie scenariuszy imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli; 

5) przez wspólne prowadzenie lekcji na dany temat; 

6) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów i olimpiad; 

7) umieszczanie wykazów nowości w pokoju nauczycielskim; 

8) prezentacje zapowiedzi wydawniczych. 

11. Współpraca z rodzicami: 

1) udostępnianie rodzicom uczniów literatury i innych materiałów z zakresu 

wychowania w rodzinie, przezwyciężania kłopotów wychowawczych, trudności                               

i niepowodzeń szkolnych; 

2) udzielanie informacji dotyczących czytelnictwa ich dzieci i współpracy                                       

w poznawaniu ich preferencji czytelniczych. 

12. Współpraca z aktywem bibliotecznym: 

1) tworzenie i organizacja pracy zespołu uczniów, którego zadaniem jest pomoc                           

w pracach bibliotecznych (np. prowadzenie wykazu czytelnictwa swojej klasy, 

informowanie o terminie zwrotu książek i nowościach czytelniczych); 

2) organizowanie imprez dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego; 

3) organizowanie różnego rodzaju imprez np. wycieczek do innych bibliotek; 

4) uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane 

nagrody na koniec roku szkolnego. 

13. Samokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczyciela bibliotekarza: 

1) udział w konferencjach, spotkaniach metodycznych i formach doskonalenia 

zawodowego; 

2) uczestniczenie w pracach zespołów samokształceniowych; 

3) czytanie literatury przedmiotowej; 

4) modernizacja pracy biblioteki; 

5) doskonalenie warsztatu pracy; 

6) realizację zadań wynikających z awansu zawodowego. 

14. Prawa i obowiązki czytelników: 

1) Zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni oraz prawa i obowiązki czytelników 

wobec biblioteki zostały określone w regulaminie biblioteki; 
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2) W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary 

zgodne z ustaleniami Rady Pedagogicznej (np. prace na rzecz biblioteki, itp.). 

15. Jeżeli w ciągu roku szkolnego istnieje konieczność zakupu dodatkowych kompletów 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych, w wyniku: 

1) dostarczenia do szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, a 

środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu tych kompletów lub 

2) braku możliwości uzyskania tych kompletów z innej szkoły w drodze przekazania - 

koszt zakupu brakujących kompletów, podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej 

przekazanej na kolejny rok szkolny. 

 

§13. 

Świetlica szkolna 

 

1. Szkoła jest zobowiązana zapewnić 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. 

1a. Na zajęciach świetlicowych w szkole pod opieką jednego nauczyciela nie może 

pozostawać więcej niż 25 uczniów. 

1b. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe 

dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie 

lekcji. 

1c. Świetlica pełni funkcje: 

1) opiekuńczą; 

2) wychowawczą; 

3) profilaktyczną; 

4) edukacyjną. 

2. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów oddziałów klas I - VIII. Świetlica jest 

pozalekcyjną placówką opiekuńczo - wychowawczą. 
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3. Plan pracy świetlicy jest załącznikiem do planu pracy szkoły, z którym musi być 

skorelowany. 

4. Bezpośredni nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor szkoły. 

5. Nauczyciel świetlicy odpowiada w szczególności za: 

1) całokształt pracy wychowawczo - dydaktyczno-opiekuńczej w świetlicy; 

2) wyposażenie i wystrój świetlicy; 

3) opracowanie rocznego planu pracy; 

4) współpracę z pedagogiem, psychologiem; 

5) współpracę z rodzicami lub opiekunami. 

7. Organizację i czas pracy świetlicy zatwierdza Dyrektor szkoły. 

8. Liczbę uczniów w grupie wychowawczej określają odrębne przepisy. 

9. Zapisanie dziecka do świetlicy następuje przez pisemne zgłoszenie rodziców lub 

opiekunów prawnych oraz złożenie druku „Karta zapisu ucznia do świetlicy szkolnej". 

10. Godziny pracy świetlicy, upoważnienia rodziców lub opiekunów do odbierania dzieci 

oraz pozostałe kwestie dotyczące działalności świetlicy zawiera odrębny regulamin 

świetlicy, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

11. Wychowawców i uczniów świetlicy obowiązuje przestrzeganie zasad zawartych 

w statucie szkoły i regulaminie świetlicy. 

12. Wychowawca świetlicy wspiera realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych szkoły w odniesieniu do uczniów, a w szczególności: 

1) Organizuje pracę opiekuńczo - wychowawczą w swojej grupie w oparciu o plan pracy 

świetlicy; 

2) Sprawuje osobistą opiekę nad uczniami; 

3) Organizuje naukę własną, zwłaszcza odrabianie lekcji pod nadzorem nauczyciela; 

4) Udziela uczniom słabym pomocy w nauce; 

5) Organizuje pobyt na świeżym powietrzu; 

6) Prowadzi zastępstwa doraźnie za nieobecnych nauczycieli; 

7) Sumiennie przygotowuje się do prowadzenia zajęć programowych zgodnie                                     

z założeniami planu pracy; 

8) Systematycznie kontaktuje się z wychowawcami klas, pedagogami, nauczycielami 

oraz rodzicami lub opiekunami; 

9) Troszczy się o estetyczny wygląd pomieszczeń, zdrowie i higienę swoich 

wychowanków; 

10) Uczestniczy regularnie w doskonaleniu zawodowym; 
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11) Systematycznie prowadzi dokumentację wychowawczą (opracowanie planów pracy, 

prowadzenie dziennika i wykazu obecności uczniów, zbieranie oświadczeń rodziców                        

o sposobach odbierania ich dziecka); 

12) Uczestniczy z grupą w imprezach szkolnych i środowiskowych; 

13) Bierze aktywny udział w pracach i zebraniach rady pedagogicznej; 

14) Wykonuje dodatkowe prace zlecone przez Dyrektora szkoły.  

13. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa odrębny regulamin uwzględniający 

realizację programu wychowawczo - profilaktycznego. 

 

§ 14 

Dożywianie 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożywania posiłków regeneracyjnych i drugiego 

śniadania (herbata). 

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

Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę. 

3. Zasady odpłatności za posiłki regulują odrębne przepisy oraz ustalenia Rady 

Pedagogicznej oraz Rady Rodziców. 

4. Odpłatności za posiłki pochodzą: 

1) wpłaty uczniów; 

2) bezpłatne – finansowane ze środków GOPS; 

3) refundowane z innych źródeł. 

 

§ 15. 

Uczeń słaby i zdolny 

 

1. Dla uczniów mających trudności w nauce i z zaburzeniami rozwojowymi organizowane są 

w miarę potrzeb zajęcia wyrównawcze. Organizację tych zajęć zatwierdza Dyrektor 

szkoły. 

2. Zajęcia o których mowa w ust. 1 organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę 

środków finansowych przyznanych przez Organ Prowadzący oraz społecznie przez 

nauczycieli. 

3. Zajęcia z uczniem słabym prowadzone są systematycznie – 1 godzina w tygodniu. 

4. Formy pracy z uczniem słabym: 
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1) zajęcia wyrównawcze; 

2) stosowanie zasady indywidualizacji w procesie lekcyjnym, dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia zgodnie z orzeczeniem PPP; 

3) dodatkowe, indywidualne zajęcia z uczniem; 

4) dodatkowe zeszyty do pracy w domu; 

5) kółka przedmiotowe (ortograficzne, matematyczne); 

6) praca z pedagogiem szkolnym (zespół wsparcia). 

5. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku szkoła określa zasady 

udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców lub opiekunów oraz 

uczniów i zapewnia: 

1) otoczenie szczególną opieką wychowawczą na terenie szkoły; 

2) stosowanie indywidualizacji nauczania w czasie zajęć edukacyjnych; 

3) przyznanie indywidualnego toku lub programu nauczania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęcia z uczniem zdolnym służą przygotowaniu ich do udziału w konkursach 

i olimpiadach. 

6. Szkoła wspiera uczniów zdolnych organizując zajęcia pozalekcyjne dające możliwość 

rozwijania zainteresowań uczniów. 

7. Oferuje pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad poprzez następujące formy 

pracy: 

1) kółka przedmiotowe (polonistyczne, matematyczne, sportowe, artystyczne); 

2) zadania dodatkowe; 

3) redagowanie artykułów do kroniki szkolnej. 

8. Daje możliwość realizacji indywidualnego programu toku nauki zgodnie 

z obowiązującymi przepisami na wniosek lub za zgodą rodziców po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej          i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Szkoła nagradza i promuje osiągnięcia uczniów poprzez: 

1) punkty z zachowania;  

2) nagrody książkowe lub rzeczowe;  

3) dyplomy;  

4)  pochwały. 

10. Z tytułu zdarzeń losowych lub szczególnych uwarunkowań rodzinnych szkoła stara się 

zapewnić uczniom doraźną pomoc materialną. 
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§ 16. 

Bezpieczeństwo uczniów 

 

1. Za bezpieczeństwo i właściwą opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas 

zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli tej jednostki 

oraz w czasie przerw pomiędzy zajęciami odpowiedzialność ponoszą nauczyciele 

wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lub 

harmonogramem zastępstw i dyżurów. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów, niezależnie od rodzaju zajęć prowadzonych poza terenem 

szkoły oraz w trakcie wycieczek odpowiedzialny jest wyłącznie nauczyciel szkoły. 

3. Nauczyciele pełnią dyżur w czasie trwania przerw pomiędzy zajęciami edukacyjnymi 

według harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny, zgodnie z odrębnym 

regulaminem dyżurów. 

4. Dyżury nauczycieli rozpoczynają się na 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji. 

Dyżury kończą się wraz z zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

5. Nauczyciele mają obowiązek sprowadzania uczniów do szatni po zakończonych zajęciach 

edukacyjnych, sprawdzenia czy wszystkie dzieci zostały odebrane przez rodziców 

i opiekunów lub zaprowadzić uczniów do świetlicy. 

6. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na 

wszystkie przejawy zachowania uczniów mogące stanowić zagrożenie dla ich 

bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować o tym Dyrekcję, wychowawców i nauczycieli. 

7. Wychowawcy są zobowiązani do zapoznania uczniów na początku każdego roku 

szkolnego z zasadami bezpieczeństwa na terenie budynku szkolnego i poza szkołą. Fakt 

ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym. 

8. Za bezpieczeństwo na boisku szkolnym podczas lekcji wychowania fizycznego odpowiada 

nauczyciel prowadzący zajęcia. 

9. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa uczniów na terenie jednostki i poza nią 

określają odrębne regulaminy. 

 

§ 17. 

Odpowiedzialność za uczniów 

 

1. Opiekę nad uczniami podczas wyjść poza teren szkoły (w tym również zajęcia na basenie) 

oraz w trakcie wycieczek jedno - lub kilkudniowych, wyjazdowych organizowanych przez 
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szkołę pełnią: kierownicy wycieczek, nauczyciele - wychowawcy oraz inni nauczyciele. 

Zgodę na organizowanie wycieczki wyraża Dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi 

regulaminami. 

2. W czasie specjalistycznych zajęć nadobowiązkowych, imprez sportowych oprócz 

nauczycieli szkoły opiekę nad dziećmi mogą sprawować instruktorzy, z którymi została 

zawarta umowa na prowadzenie tych zajęć. 

3. W przypadku dodatkowych zajęć, których nie organizuje organ szkoły, odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo dziecka całkowicie przejmuje osoba lub firma prowadząca zajęcia. 

4. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne 

przepisy. 

5. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zbiórek harcerskich odpowiedzialni są instruktorzy 

ZHP prowadzący zbiórki. 

6. W przypadku nieobecności w szkole wynikającej z udziału dzieci w konkursach, 

zawodach, wycieczkach, Zielonej Szkole itp., uczniowie ci pozostają pod opieką 

nauczyciela-opiekuna. W dzienniku lekcyjnym obok tematów wprowadza się następujący 

zapis nieobecności: obok liczby uczniów obecnych w szkole w nawiasie dopisuje się 

liczbę uczniów będących poza szkołą pod opieką nauczyciela-opiekuna, np. 9(4). W 

wykazie uczęszczania uczniów na zajęcia należy zapisać słownie przyczynę nieobecności 

w szkole. 

 

ROZDZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 

§ 1. 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych, administracyjnych 

i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania pracowników niepedagogicznych szkoły określają odrębne przepisy. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. 

Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

4. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie stworzenia 

warunków zapewniających bezpieczny pobyt uczniów na terenie jednostki poprzez: 

1) stałą kontrolę wejścia szkolnego; 

2) reagowanie na obce osoby pojawiające się w szkole; 
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3) reagowanie na wszelkie przejawy zachowania uczniów mogące stanowić 

zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i zdrowia. 

5. Stosunki i zależności służbowe pracowników pedagogicznych, zwanej dalej nauczycielami 

reguluje Karta Nauczyciela i Regulamin Pracy Szkoły. 

6. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagrodzenia 

określają odrębne przepisy. 

7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają prawo do: 

1) poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz własności osobistej; 

2) rzetelnej i sprawiedliwej oceny pracy przez przełożonych. 

8. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek: 

1) Poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności osobistej pozostałych 

pracowników szkoły; 

2) Przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi. 

 

§ 2. 

Zadania i odpowiedzialność nauczycieli 

 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów. 

2. Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy realizacja podstawowych funkcji 

szkoły w zakresie: dydaktyki, wychowania i opieki. 

1) Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie lub we 

współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować 

program opracowany przez innego autora lub program opracowany przez innego 

autora wraz z dokonanymi zmianami; 
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2) Programy nauczania mogą obejmować treści wykraczające poza zakres treści 

nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego. Programy nauczania powinny być dostosowane do potrzeb i 

możliwości uczniów, dla których są przeznaczone. 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny 

za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w czasie 

zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych i zajęć dydaktycznych.  

4. Do zadań określonych w ust. 2 w szczególności należą: 

1) Dążenie do pełnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości; 

2) Poszanowanie godności osobistej ucznia i respektowanie jego praw; 

3) Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych; 

4) Odpowiedzialność za jakość procesu dydaktyczno – wychowawczego; 

5) Odpowiedzialność w każdym aspekcie za zdrowie, życie i bezpieczeństwo ucznia. 

6) Reagowanie na każdy przejaw agresji i zachowań patologicznych uczniów nie tylko                    

na terenie szkoły, ale także poza godzinami edukacyjnymi; 

7) Przestrzeganie procedur postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego,                          

na wypadek pożaru lub innych niebezpiecznych zdarzeń oraz zaistniałych sytuacji 

wychowawczych; 

8) Informowanie Dyrektora Szkoły, policji i innych służb o wszelkich przejawach 

niepożądanych zachowań uczniów szkoły na terenie jednostki oraz poza nią; 

9) Stosowanie różnorodnych, nowatorskich form i metod pracy; 

10) Dostosowanie treści edukacyjnych do możliwości indywidualnych każdego ucznia; 

11) Systematyczna, obiektywna, jawna i sprawiedliwa ocena osiągnięć uczniów; 

12) Tworzenie warunków do likwidowania i przezwyciężania niepowodzeń szkolnych; 

13) Systematyczna współpraca z rodzicami lub opiekunami; 

14) Współpraca ze specjalistami świadczącymi profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu 

trudności, także zdrowotnych oraz rozwijaniu zainteresowań i szczególnych uzdolnień 

uczniów; 

15) Prowadzenie dokumentacji swojej pracy na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami; 

16) Czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i zespołów nauczycielskich; 

17) Realizowanie postanowień podjętych przez organa szkoły w ramach ich kompetencji; 

18) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym; 
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19) Dbałość o pomoce naukowe, sprzęt szkolny i powierzoną pracownię; 

20) Nauczyciel powinien dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

21) Nauczyciel powinien kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, 

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

22) Nauczyciel powinien dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych                                          

i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 

narodów, ras i światopoglądów; 

23) Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności 

zawodu nauczyciela lub obowiązkom; 

24) uchylony 

25) w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz oraz inne zajęcia i 

czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i 

wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. 

5. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzą w szczególności obserwację 

pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, w celu rozpoznania u uczniów 

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

specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień. 

1) W przypadku stwierdzenia, że uczeń, ze względu na potrzeby rozwojowe                                      

lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie 

udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym 

wychowawcę klasy; 

2) W przypadku uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania lub opinię poradni, planując pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

uwzględnia się także zalecenia zawarte w tychże orzeczeniach lub opiniach; 

3) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

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

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

szkoły podstawowej. 

6. uchylony 

7. uchylony 
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8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół 

określa działania wspierające rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oraz zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi. 

Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla danego ucznia. 

9. uchylony 

10. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole mogą korzystać z wsparcia merytorycznego, które zapewniają 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne oraz placówki 

doskonalenia nauczycieli. 

 

§ 3. 

Prawa nauczycieli 

 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) Korzystania w swej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony 

właściwych instytucji oświatowych i naukowych; 

2) Właściwego wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiającego mu realizację 

programu nauczania i wychowania; 

3) Wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z poziomem wykształcenia i stażu pracy oraz 

osiąganych wyników pracy; 

4) Awansowania do wyższego szczebla wynagrodzenia według odrębnych przepisów; 

5) Uzyskiwania stopni awansu zawodowego; 

6) Nagród jubileuszowych, nagród i odznaczeń za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze; 

7) Urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym odrębnymi przepisami. 

2. Uprawnienia nauczycieli: 

1) decyduje w sprawie wyboru programu nauczania, doboru metod, form 

organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego 

przedmiotu; 

2) decyduje o programie prowadzonego przez siebie koła zainteresowań, zajęć 

dodatkowych; 

3) decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów; 

4) ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów; 
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5) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla 

uczniów.  

 

§ 4. 

Wychowawca 

 

1. Codzienną pracą oddziału szkolnego kieruje nauczyciel, któremu powierzono obowiązki 

wychowawcy. 

2. Funkcję wychowawcy oddziału klasy powierza się w miarę możliwości, na cały okres 

danego etapu edukacyjnego. 

3. Wychowawca oddziału klasy jest przewodniczącym zespołu nauczycieli uczących 

w danym oddziale. 

4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) Otoczenie opieką indywidualną wychowanka; 

2) Organizowanie różnorodnych form życia zespołowego wpływających na rozwój 

jednostki i integrujących cały zespół; 

3) Tworzenie optymalnych warunków wspomagających proces uczenia się; 

4) Współpraca z pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi w jego oddziale, w 

celu ustalenia sposobów wspomagających eliminowanie i zapobieganie trudnościom 

wychowawczym i dydaktycznym; 

5) Utrzymanie systematycznego kontaktu z rodzicami lub opiekunami, udzielanie im 

informacji, porad, wsparcia oraz wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów 

ich dzieci; 

6) Włączanie i angażowanie rodziców lub opiekunów w sprawy życia oddziału klasy                        

i szkoły; 

7) Rozpoznanie warunków życia i nauki swoich wychowanków, sposobu spędzania 

czasu wolnego, wskazanie uczniów wymagających szczególnej opieki oraz podjęcie 

działań profilaktycznych przeciwdziałających niedostosowaniu społecznemu; 

8) Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego wychowanków monitorowanie 

frekwencji uczniów przekraczającej 3 dni nieobecności, zgodnie z obowiązującą 

procedurą kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego; 

9) Dokonywanie systematycznej oceny sytuacji wychowawczej w klasie oraz 

przedkładanie sprawozdań i postępów edukacyjnych klasy na zebraniach Rady 

Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym; 
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10) Systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji oddziału klasy; 

11) Dbałość o wyposażenie i estetykę powierzonej mu sali; 

12) Informowanie nauczycieli, wychowawców lub specjalistów pracujących z danym 

uczniem o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich 

bieżącej pracy z uczniem – jeżeli wychowawca stwierdzi taką potrzebę; 

13) W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi tej pomocy,                        

w tym ustala jej formy na dany rok szkolny oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane; 

14) Współpraca z rodzicami ucznia podczas planowania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz w zależności od potrzeb, z innymi nauczycielami, wychowawcami 

i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem lub poradnią; 

15) W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

wychowawca, planując udzielanie uczniowi dalszej pomocy, uwzględnia wnioski 

dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w prowadzonej dokumentacji. 

5. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej Dyrekcji 

Szkoły, Rady Pedagogicznej, Poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych 

właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych. 

 

§ 5. 

Specjaliści pedagogiczni 

 

1. Szkoła zatrudnia na stanowiskach pedagogicznych nauczycieli specjalistów, 

wspomagających dydaktykę: pedagoga, nauczyciela bibliotekarza, nauczyciela, 

wychowawcę świetlicy. Szkoła może zatrudnić psychologa, logopedę, reedukatora                         

oraz innych specjalistów. 

2. Pedagog szkolny w szczególności: 

1) Poznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej 

współpracy z wychowawcami oddziałów klas; 

2) Organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów z rodzin patologicznych                                

lub znajdujących się w trudnych warunkach materialnych; 

3) Wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek 

opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji pozarządowych; 

4) Kontroluje realizację obowiązku szkolnego; 
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5) W uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły 

występować z wnioskami do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz reprezentowania 

szkoły przed tym Sądem, a także współpracy z Kuratorem Sądowym; 

6) Prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 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; 

7) Diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

8) Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

9) Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży; 

10) Minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowanie oraz 

inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

11) Inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

12) Udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

13) Wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

             a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

             b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

14). Pełni funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. 

3. Zakres obowiązków pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, nauczyciela bibliotekarza 

oraz nauczyciela wychowawcy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły.  

4. 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; 
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2) Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców 

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania                               

jej zaburzeń; 

3) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane                          

z realizacją doradztwa zawodowego; 

2) Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 

3) Opracowanie, we współpracy z innymi nauczycielami i pedagogiem, programu 

realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego 

realizacji; 

4) Wspieranie nauczycieli i pedagoga w zakresie realizacji działań określonych                         

w programie; 

5) Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej w szkole – gromadzenie, 

aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla 

danego poziomu kształcenia. 

6. W przypadku braku doradcy zawodowego programu doradztwa zawodowego realizuje 

wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, w tym wychowawca opiekujący się 

oddziałem lub pedagog.  

7. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest 

umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły. 

 

§ 6. 

Zespoły nauczycielskie 
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1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale i nauczyciele danego 

przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły, których zadaniem jest: 

1) Ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb; 

2) Opracowanie programu wychowawczego oddziału klasy; 

3) uchylony 

4) Opracowanie aktów normatywnych szkoły i ich weryfikacja i modyfikacja; 

5) Opracowanie programu wychowawczo – profilaktycznego oraz jego weryfikacja 

i modyfikacja; 

6) Opracowanie zasad systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania sprawdzianu kompetencji - jego weryfikacja i modyfikacja; 

7) Korelowanie treści przedmiotów pokrewnych; 

8) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego; 

9) Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych 

10) Opiniowanie projektów innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 

2. Nauczyciele i pozostali pracownicy pedagogiczni szkoły tworzą zespoły problemowo – 

zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły. 

4. Plan pracy zespołu opracowany jest na dany rok szkolny, na podstawie programu 

nauczania i programu pracy wychowawczej szkoły.  

5. Zadania zespołów mogą dotyczyć: 

1) opracowywanie narzędzi do badania funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania; 

2) dokonywanie zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania; 

3) ocena skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych; 

4) analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych; 

5) analizowanie wyników klasyfikacyjnych i promowania; 

6) ustalanie indywidualnych programów; 

7) samokształcenie; 

8) ustalanie priorytetów w doskonaleniu nauczycieli; 

9) wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym; 

10) projektowanie zmian w wewnątrzszkolnych aktach prawnych; 

11) ustalenie harmonogramów imprez, wycieczek itp. 

6. Zespoły wymieniane w ust.1 powoływane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 
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7. Zadaniem zespołu specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest planowanie 

i koordynowanie udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym 

ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy na dany rok szkolny oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy będą realizowane. 

1) Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane                                     

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia                   

na dany rok szkolny; 

2) Zespół specjalistów i nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzi odpowiednia dokumentację oraz uwzględnia w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym wnioski dotyczące dalszej 

pracy z ucznia zawarte w tejże dokumentacji. 

 

 

§ 7. 

Zadania koordynatora do spraw bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Czernichowie 

 

1. Analizowanie potrzeb szkoły w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. 

2. Opracowanie wspólnie z zespołem ds. bezpieczeństwa szkolnych procedur postępowania                    

w sytuacjach kryzysowych. 

3. Koordynowanie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, profilaktycznych i pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Zintensyfikowanie działań według właściwości poszczególnych podmiotów na rzecz 

podniesienia bezpieczeństwa, profilaktyki, wychowania dzieci i młodzieży. 

5. Współpraca w obszarze bezpieczeństwa z kuratorium oświaty, policją, sądem dla 

nieletnich, psychologiem gminnym oraz z innymi instytucjami, mogącymi pomóc szkole                                                                                                                               

w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa. 

6. Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności. 

7. Bieżące dokumentowanie w dzienniku pedagoga szkolnego zaistniałych negatywnych 

sytuacji i przekazywanie ich odpowiednim organom. 

8. Stały monitoring bezpieczeństwa w szkole. 

 

ROZDZIAŁ VIa 
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WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE 

 

§ 1. 

Zakres i cele oceniania wewnątrzszkolnego 

 

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 edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, 

lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania, uwzględniających tę podstawę; 

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 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez 

ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych 

w Statucie Szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

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

co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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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) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole; 

4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) Ustalanie warunków i trybu otrzymania, wyższych niż przewidywane, rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

§ 2. 

Organizacja roku szkolnego 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: 

1) I półrocze trwa od inauguracji roku szkolnego do daty rozpoczęcia ferii zimowych, ale 

nie dłużej niż do 31 stycznia danego roku szkolnego i kończy się klasyfikacją 

śródroczną; 

2) II półrocze trwa od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu ferii zimowych lub od 

1 lutego danego roku szkolnego do daty zakończenia roku szkolnego ustalonej przez 

MEN i kończy się klasyfikacją roczną. 

2. Każdy okres kończy się posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, na którym 

przedstawia się osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów oraz analizuje się 

przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów. 

 

§ 3. 

Zasady zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych 
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1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii. 

1) W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach z ograniczeniem wykonywania 

niektórych, wskazanych przez lekarza, ćwiczeń fizycznych. Uczeń jest oceniany 

i klasyfikowany; 

2) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do 

otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i 

możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, 

wydanej przez lekarza. 

2. Dyrektor szkoły całkowicie zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 

zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, przez okres wskazany w tej opinii. 

1) W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia i przez okres zwolnienia nie 

jest z nich oceniany. 

2a. 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 wcześniejszych etapach edukacyjnych. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast 

w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ,,zwolniony” albo ,,zwolniona”. 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia: 

1) Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia 

do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem,                              

w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 
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5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony(a)”. 

 

§ 4. 

Sposoby gromadzenia informacji o uczniu 

 

1. Systematyczne wpisy w dzienniku zajęć uczniów klas I-III według ustalonej skali 

punktowej WSO nie będących odpowiednikami. 

2. Wpisy ocen bieżących do dzienników lekcyjnych zgodnie z przyjętymi kryteriami 

z poszczególnych przedmiotów (co najmniej trzy oceny w półroczu). 

3. (uchylony) 

4.  (uchylony) 

5. Zobowiązuje się nauczycieli do gromadzenia informacji o pracy uczniów (prace 

plastyczno-techniczne, sprawdziany i inne) przez okres jednego roku (do 31 sierpnia 

każdego roku szkolnego). W/w materiały należy udostępnić rodzicom do wglądu na ich 

życzenie.  

6. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są przechowywane przez wychowawców                   

do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia. 

7. Prace te mogą być udostępniane do wglądu rodzicom ucznia na ich życzenie, podczas 

zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji. Udostępnianie prac odbywa się w 

miejscu                     ich przechowywania, w szkole. 

8. Udostępnienia pracy dokonuje wychowawca, a jeśli jest to niemożliwe – inny nauczyciel 

lub dyrektor szkoły. 

 

§ 5. 

Szkolny system oceniania, powinności nauczycieli i wychowawców, zasady oceniania, 

informowanie rodziców i uczniów 

 

1. Nauczyciele do 30 września każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych 

ocen oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.                               
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Ponadto informują o trybie i warunkach uzyskania, wyższych niż przewidywane, 

rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i dodatkowych.  

2. Wychowawca oddziału do 30 września każdego roku szkolnego informuje uczniów                       

oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania, wyższej niż przewidywana, rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

2a. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do 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 

specjalistyczne, 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. 

3. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Oceny klasyfikacyjne 

z zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z danym uczniem, zespołem 

klasowym i nauczycielami. 

4. Ostateczne wyniki nauczania zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) znajomość przedmiotowych systemów oceniania 

i kryteriów ocen z zachowania potwierdzają podpisem na listach sporządzonych przez 

nauczycieli przedmiotów i wychowawcę. 
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6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 

7. (uchylony) 

8. Oceny w dzienniku lekcyjnym są opisane zgodnie z realizacją treści programowych,                       

co ułatwia wychowawcy informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach 

nauczania i zachowania. Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia ustalone 

zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie w różnych 

formach, w warunkach zapewniających obiektywność. 

9. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) ustalający ocenę powinien                    

ją uzasadnić. 

9a. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

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

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

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

lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

10. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny z pracy klasowej (testu) i sprawdzianu w ciągu 

2 tygodni po oddaniu pracy (formę poprawy ustala nauczyciel).  

11. Oceny bieżące, śródroczne i roczne wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne zgodnie z przyjętymi kryteriami. (Każdy nauczyciel opracowuje własne 

kryteria oceniania i przechowuje je w dokumentacji swojej pracy). 

12. Śródroczne i roczne oceny edukacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy, stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

Statucie Szkoły oraz na podstawie zgromadzonych punktów. 

13. Umożliwia się odwołanie od przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych 

i zachowania zgodnie z opracowaną procedurą. 

14. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 
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1) jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

c) 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, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych wyżej, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się 

odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności                                      

w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania 

percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami 

neurologicznymi; 

3) Przez niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym 

lub głębokim należy rozumieć niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

odpowiednio lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim. 

15. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe                           

lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym wynikającym z realizowanego przez siebie programu nauczania. 

16. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia. 

17. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z takim uczniem określa podstawowe 

wiadomości i umiejętności, jakie ten uczeń powinien opanować z danych zajęć 

edukacyjnych oraz zapoznaje z nimi ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

Nauczyciele potwierdzają to stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym. 

18. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i techniki, należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na 
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rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. Szczegóły określa przedmiotowy system 

oceniania. 

 

§ 6. 

Obowiązki uczniów 

 

Uczeń zobowiązany jest przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, 

a w szczególności: 

1) Prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń (w zależności od wymagań 

nauczyciela); 

2) Posiadać podręcznik przedmiotowy (przypadki losowe będą rozpatrywane oddzielnie); 

3) Posiadać przybory potrzebne do aktywnego udziału w procesie lekcyjnym (np. 

ekierka, linijka, cyrkiel, kredki, farby, strój gimnastyczny itp.); 

4) Terminowo odrabiać prace domowe; 

5) Zgodnie z kalendarzem czytać lektury szkolne. 

Wywiązywać się z dobrowolnie przyjętych zobowiązań. 

 

§ 7. 

Skala ocen z przedmiotów nauczania 

 

1. W pierwszym etapie edukacyjnym obejmującym klasy I-III oceny śródroczne i roczne 

oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III 

uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. 

W stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego 

oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. Wiadomości i umiejętności uczniów w kl. I - III są oceniane za pomocą sześciostopniowej 

skali tj.: 

1) 6 – poziom najwyższy; 

2) 5 – poziom wysoki; 

3) 4 – poziom średni; 

4) 3 – poziom  zadawalający; 

5) 2 – poziom niski; 
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6) 1 – poziom bardzo niski: 

a) „6” oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych                        

i potrafi je zastosować w sposób oryginalny i twórczy w różnych sytuacjach, 

b) „5” oznacza, że uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane                               

w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności 

potrafi zastosować w różnych sytuacjach, 

c) „4” oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest 

pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści 

kształcenia, 

d) „3” oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości 

i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania, co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, 

trudniejszych treści kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych, 

e) „2” oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane 

w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie,                       

że uniemożliwiają dalsze przyswajanie materiału nauczania; większość zadań 

indywidualnych uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela, 

f) „1” oznacza, że uczeń wykazuje brak wiadomości, nie potrafi zastosować wiedzy 

w praktyce, popełnia rażące błędy językowe i stylistyczne oraz nie ma 

opanowanych podstawowych technik liczenia. 

g) W klasach I-III oceny ze sprawdzianów ustala się o wskaźnik procentowy: 

 6 – poziom najwyższy          – 100%, 

 5 – poziom wysoki               – 99% - 91%, 

 4 – poziom średni                 – 90% - 75%, 

 3 – poziom  zadawalający    – 74% - 51%, 

 2 – poziom niski                   – 50% -  31%, 

 1 – poziom bardzo niski       – poniżej 31%; 

7) Dopuszcza się stosowanie znaków „+” lub „-” przy poszczególnych ocenach. 

4.Począwszy od klasy IV śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) Celujący – 6; 
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2) Bardzo dobry – 5; 

3) Dobry – 4; 

4) Dostateczny – 3; 

5) Dopuszczający – 2; 

6) Niedostateczny – 1, 

przy czym pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 6 do 2, 

a negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 1. 

4a. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo 

z wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna 

i roczna ocena zachowania, mogą być ocenami opisowymi. 

5.Oceny dzielą się na: 

1) Cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części 

programu nauczania, są one ocenami ważonymi, a ich waga określona jest w PSO                       

z każdego przedmiotu; 

2) Klasyfikacyjne roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany okres 

(rok szkolny). 

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

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Do oceniania bieżącego stosuje się skalę ocen 

cząstkowych od 1 do 6, przy czym oceny od 5 do 2 mogą być poszerzone o znaki „+” i „-” 

7. Oceny cząstkowe bieżące ustala się w oparciu o wskaźnik procentowy: 

1) Celujący                  6 – 100% cel; 

2) Bardzo dobry          5 – 99% - 91%  bdb; 

3) Dobry                      4 – 90% - 75%  db; 

4) Dostateczny            3 – 74% - 51%  dost; 

5) Dopuszczający        2 – 50% 31%  dop; 

6) Niedostateczny       1 – poniżej 31% ndst. 

8. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują ucznia o systemie oceniania. 

9. Dopuszcza się stosowanie niekonwencjonalnych sposobów notowania i oceniania: 

1) bs – brak stroju; 

2) bp – brak przyborów; 

3) zw – zwolniony; 

4) nb – nieobecny; 
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5) bz – brak zadania; 

6) z – brak zeszytu; 

7) np. – nieprzygotowany do lekcji. 

10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wyrażone są pełnymi stopniami skali,                            

bez stosowania plusów i minusów. Wystawione oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne 

nie mogą być średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych. Wystawiana ocena 

winna uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

11. Wystawiana ocena winna uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

12. Ocena klasyfikacyjna roczna uwzględnia śródroczne i roczne osiągnięcia ucznia. 

13.  W klasach czwartych na początku roku szkolnego stosuje się dwutygodniowy okres 

„ochronny” (niestawianie ocen niedostatecznych). 

14. Kryteria wymagań na poszczególne stopnie w klasyfikacji śródrocznej i rocznej: 

1) Ocenę celującą – (6), otrzymuje uczeń, który: 

a) wyczerpująco opanował całość materiału programowego, 

b) samodzielnie dochodzi do rozumienia uogólnień i związków między nimi, 

c) wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela, 

d) sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą dla celów praktycznych i teoretycznych, 

e) stosuje poprawnie język, styl, swobodnie posługuje się terminologią naukową, 

f) z powodzeniem bierze udział w konkursach przedmiotowych; 

2) Ocenę bardzo dobrą – (5), otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował całość materiału programowego, 

b) właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi, 

c) samodzielnie wyjaśnia zjawiska, 

d) umiejętnie wiąże teorię z praktyką, 

e) bierze udział w konkursach przedmiotowych; 

3) Ocenę dobrą – (4), otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował materiał programowy, 

b) poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi, 

c) przy wsparciu nauczyciela wyjaśnia i stosuje zdobytą wiedzę w praktyce, 

d) poprawnie posługuje się terminologią naukową, 

e) zdarzają się w jego wypowiedziach usterki językowe; 

4) Ocenę dostateczną – (3), otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe treści programowe, 

b) dość poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi, 
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c) przy pomocy nauczyciela wiąże teorię z praktyką, 

d) posługuje się językiem zbliżonym do potocznego, rzadko używa terminologii 

naukowej, 

e) popełnia nieliczne i niewielkie błędy językowe; 

5) Ocenę dopuszczającą – (2), otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował materiał w stopniu minimalnym, 

b) wyjaśnia zjawiska przy pomocy nauczyciela, 

c) przy wydatnej pomocy nauczyciela wiąże teorię z praktyką, 

d) posługuje się językiem potocznym, 

e) popełnia błędy językowe, 

f) stara się podnieść swoje wyniki; 

6) Ocenę niedostateczną – (1), otrzymuje uczeń, który: 

a) nie stara się podnieść swoich wyników, 

b) wykazuje rażący brak wiadomości programowych, 

c) zupełnie nie rozumie uogólnień, nie wyjaśnia zjawisk, 

d) nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce, 

e) popełnia liczne błędy językowe i stylistyczne, 

f) nie wykazuje chęci poprawy wyników, nie współpracuje w tym względzie                                  

z nauczycielem. 

15. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

Ostateczne wyniki nauczania zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

16. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu                                

na promocję do oddziału klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w drugim okresie (w klasie 

programowo wyższej), szkoła, w miarę możliwości, tworzy uczniowi szansę uzupełnienia 

braków poprzez: 

1) organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

2) organizację pomocy w ramach zajęć świetlicy szkolnej; 

3) organizację dodatkowych (społecznych) zajęć z uczniem; 

4) organizację pomocy koleżeńskiej. 

18. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne, roczne i końcowe oceny 

klasyfikacyjne zachowania dla: 
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1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane                              

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym                                 

lub znacznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone, są ocenami opisowymi. 

 

§ 8. 

Ocena zachowania 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) Dbałość o honor i tradycję szkoły; 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

7) Okazywanie szacunku innym osobom; 

8) Udział w wolontariacie. 

2. Zachowanie ucznia ocenia się biorąc również pod uwagę przestrzeganie przez ucznia norm 

współżycia społecznego oraz jego aktywność na forum klasy i szkoły (postawa wobec 

nauczycieli, kolegów i innych osób), a w szczególności: 

1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 

2) wywiązywanie się z zadań powierzonych i dobrowolnie przyjętych; 

3) poszanowanie prac innych; 

4) troska o mienie szkolne, indywidualne, publiczne; 

5) udział w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska; 

6) współodpowiedzialność za wyniki pracy zespołu klasowego; 

7) życzliwy stosunek do kolegów i nauczycieli; 

8) pomoc kolegom w nauce. 

3. Począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 
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3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3a. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

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

na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

5. Uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić o uzyskanie wyższej oceny niż 

przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania. 

6. Ocena zachowania roczna w klasach I-III jest oceną opisową. 

 

§ 9. 

Zasady oceniania zachowania 

 

1. Uczeń może zdobyć dodatnie punkty za: 

1. Uczestnictwo w organizowanych konkursach na terenie 

szkoły np.: matematyczny, ortograficzny, plastyczny itp. 

- udział 2 pkt. 

- finał: I miejsca I, II, III:  

15 pkt. 

- wyróżnienie: 10 pkt. 

2. Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych 

wyższego szczebla (konkursy na szczeblu gminnym, 

powiatowym, wojewódzkim itd.) 

10 pkt. 

- miejsca I, II, III na 

szczeblu gminnym: 15 pkt. 

- wyróżnienie: 15 pkt. 

- powiatowy: 20 pkt. 

- wojewódzki: 30 pkt. 

- ogólnopolski: 40 pkt. 

3. Reprezentowanie szkoły np.: 

- zawody sportowe, 

- poczet sztandarowy 

 

5-15 pkt. 

10 pkt. 

4. Aktywne branie udziału w uroczystościach szkolnych np.: 

apele 

1-5 pkt. 

5. Praca na rzecz klasy/szkoły/środowiska np.: sklepik szk., 

kronika szkolna, pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy 

naukowych, drobne prace porządkowe, przygotowanie imprez 

 

10 pkt. raz w semestrze 
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klasowych itp. 

6. Systematyczna pomoc uczniom słabszym w nauce, pomoc 

koleżeńska 

5 pkt. 

7. Udzielanie się na rzecz klasy np.: wykonywanie gazetek, 

naprawa sprzętu itp. 

1-5 pkt. 

8. Aktywny udział w organizacjach szkolnych ocenianych 

akcjami 

15 pkt. za akcję 

9. Udział w zbiórce makulatury 

 

 

 

Do 15 kg – 1 pkt. za kg, 

powyżej 15 kg – 20 pkt. 

Za zajęcie I, II, III miejsca 

w zbiórce 5 pkt. premii 

10. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na 

terenie szkoły 

5 pkt. za każdą akcję 

11. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach 

nadobowiązkowych 

1-10 pkt. (raz w semestrze) 

12. Aktywność czytelnicza – najlepszy czytelnik w szkole 5 pkt. (raz w miesiącu) 

13. Praca w Samorządzie Uczniowskim – akcje SU (np.: 

dekorowanie korytarzy) 

5 pkt. za akcję 

14. Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego 5 pkt. za dyżur 

15. Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery w stosunku 

do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, 

zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, 

okazywanie szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom 

 

10 pkt. raz w semestrze 

16. Premia za całkowity brak punktacji ujemnej 10 pkt. raz w semestrze 

17. Premia dyrektorska 1-10 pkt. 

 18. Inne niewymienione zachowania  1-10 pkt. 

2. Uczeń może zdobyć ujemne punkty za:  

1. Brak obuwia zamiennego 5 pkt. w danym dniu 

2. Niszczenie sprzętu szkolnego, rzeczy kolegów 5-10 pkt. 

3. Agresywne zachowanie w stosunku do kolegów i koleżanek 5-15 pkt. 

4. Przeklinanie, przynoszenie do szkoły materiałów 

wulgarnych 

5 pkt. 

5. Samowolne opuszczanie terenu szkoły 10 pkt. 

6. Przeszkadzanie na lekcji i niewłaściwe zachowanie na 

przerwach 

1-10 pkt. 

7. Ucieczka z lekcji, wagary 10 pkt. 

8. Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji 1 pkt. za każdą godzinę 

9. Nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję 1 pkt. za każde spóźnienie 

10. Niewypełnianie obowiązku dyżurnego szkolnego i 

klasowego 

1 pkt. za przerwę 

11. Siedzenie na parapecie 5 pkt. 

12. Niewłaściwe, aroganckie zachowanie wobec kolegów, 5 pkt. 
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okłamywanie 

13. Niewłaściwe, aroganckie zachowanie wobec starszych, 

okłamywanie  

10 pkt. 

14. Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, 

ubliżanie, przezywanie)  

15 pkt. za każde 

przewinienie 

15. Udział w bójce  10 pkt. 

16. Pobicie 15 pkt. 

17. Znęcanie się (współudział) nad kolegami, zorganizowana 

przemoc, zastraszanie  

10-15pkt. 

18. Zagrożenie własnemu życiu lub osób drugich 15 pkt. 

19. Kradzież 15 pkt. 

20. Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek  5-10 pkt. za całą wycieczkę 

21. Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia)  5 pkt. 

22. Stosowanie używek (papierosy, alkohol, narkotyki) 15 pkt. 

23. Wyłudzanie pieniędzy  15 pkt. 

24. Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia  15 pkt. 

25. Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych 

sprzętów elektronicznych (w tym zabawek zdalnie 

sterowanych) 

5 pkt. za każde zdarzenie 

 

26. Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych 

osób bez ich zgody 

10 pkt. 

27. Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych 

na nich osób  

15 pkt.  

28. Niestosowny strój, fryzura oraz makijaż  10 pkt. 

29. Brak stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych 5 pkt. 

30. Wszystkie przypadki złego zachowania nie ujęte w 

niniejszym regulaminie 

1-10 pkt. 

31. Upomnienie Dyrektora 10 pkt. 

32. Nagana Dyrektora  15 pkt. 

2a. Uczeń, który otrzyma: 

1) powyżej 20 pkt ujemnych w półroczu, traci prawo do oceny wzorowej bez względu                          

na ilość otrzymanych pkt dodatnich; 

2) powyżej 35 pkt ujemnych w półroczu, traci prawo do oceny bardzo dobrej bez 

względu na ilość otrzymanych pkt dodatnich; 

3) powyżej 50 pkt ujemnych w półroczu, traci prawo do oceny dobrej bez względu na 

ilość otrzymanych pkt dodatnich. 

2b. Punkty za pierwszy semestr nie przechodzą na semestr drugi. 

2c. W sytuacjach nie objętych regulaminem, o ilości punktów decyduje wychowawca klasy                    

po wysłuchaniu opinii uczniów i Rady Pedagogicznej. 
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2d. Uczeń, który otrzymał upomnienie lub naganę od Dyrektora traci prawo do oceny dobrej              

i wyższej śródrocznej i rocznej oceny zachowania.  

2e. Roczna ocena zachowania nie może być wyższa o dwa lub więcej stopni od śródrocznej 

oceny zachowania danego ucznia. 

3. Ustala się następującą skalę punktową: 

1) wzorowe   od 70 pkt wzwyż; 

2) bardzo dobre              od 30 pkt do 69 pkt; 

3) dobre               od 1 pkt do 29 pkt; 

4) poprawne   od 0 pkt do (-30) pkt; 

5) nieodpowiednie  od (-31) pkt do (-60) pkt; 

6) naganne   powyżej 60 pkt ujemnych. 

4. Naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania może otrzymać uczeń, w stosunku                       

do którego zostały wyczerpane wszystkie podejmowane przez szkołę działania                                      

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, który w szczególności: 

1) stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób 

zagrażającą ich życiu lub zdrowiu bądź naruszającą ich bezpieczeństwo; 

2) na terenie szkoły posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje 

psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby tytoniowe; 

3) rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, 

okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne lub obrażające uczucia 

religijne; 

4) świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli                           

lub innych osób; 

5) narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez 

zniesławienie, agresję lub prowokację; 

6) opuścił bez usprawiedliwienia ponad połowę czasu przeznaczonego na realizację 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Warunki dodatkowe: 

1) Uczeń, który otrzyma: 

a) powyżej 20pkt ujemnych w półroczu, traci prawo do oceny wzorowej bez względu 

na ilość otrzymanych punktów dodatnich, 

b)  powyżej 35pkt ujemnych w półroczu, traci prawo do oceny bardzo dobrej                         

bez względu na ilość otrzymanych punktów dodatnich, 
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c) powyżej 50pkt ujemnych w półroczu, traci prawo do oceny dobrej bez względu                      

na ilość otrzymanych punktów dodatnich; 

2) Punkty za I półrocze nie przechodzą na II półrocze; 

3) W sytuacjach nie objętych regulaminem, o ilości punktów decyduje wychowawca 

oddziału po wysłuchaniu opinii uczniów i Rady Pedagogicznej. 

6. Punkty dodatnie i ujemne odnotowywane są w odpowiednich rubrykach w dzienniku 

lekcyjnym przez wychowawcę oddziału i nauczycieli. Zapis uwzględnia ilość 

otrzymanych punktów dodatnich lub ujemnych/numerację/komentarz - wg potrzeb. 

1) (uchylony) 

7. Ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału klasy po konsultacji z klasą na podstawie 

zgromadzonych przez uczniów punktów (w oddziałach IV-VIII) w porozumieniu z nim, 

zasięgając opinii Rady Pedagogicznej, klasy. Ocena zachowania ustalona przez 

wychowawcę jest ostateczna. 

8. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych. 

9. Przy ocenie zachowania w klasach I-III pod uwagę brane są: 

1) kultura osobista ucznia; 

2) obowiązkowość w odrabianiu prac domowych; 

3) punktualność; 

4) przestrzeganie ustalonych zasad w klasie i szkole; 

5) umiejętność opanowania emocji; 

6) współpraca w grupie rówieśniczej. 

9a. Oceniając zachowanie w oddziałach klas I - III uwzględnia się:  

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: 

a) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia edukacyjne,  

b) przygotowanie do zajęć - przynoszenie podręczników, zeszytów, przyborów 

szkolnych, odrabianie zadań domowych,  

c) wysiłek wkładany w realizację przydzielonych na zajęciach zadań, uczenie się, własną 

aktywność,  

d) umiejętność współpracy z kolegami, pracy w grupie,  

e) stosunek do nauki - motywacja, uzyskiwanie wyników adekwatnych do możliwości, 

poprawianie ocen,  

f) umiejętność rzeczowej, uczciwej samooceny, dostrzegania błędów w swoim 

postępowaniu, postępy w pracy nad sobą,  
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g) angażowanie się w działalność pozalekcyjną i społeczną /koła zainteresowań, 

przedmiotowe,  

h) udział w konkursach, zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

praca w samorządzie szkolnym itp. 

i) wywiązywanie się z podjętych obowiązków np. dyżurów klasowych, z funkcji 

przewodniczącego samorządu klasowego i innych,  

j) udzielanie pomocy koleżeńskiej na miarę swoich możliwości,  

k) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wynikających z regulaminów klasopracowni; 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych:  

a) respektowanie zarządzeń dyrekcji, Rady Rodziców i obowiązków wynikających                        

ze statutu,  

b) stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,  

c) kulturę osobistą i kulturę słowa,  

d) zachowanie się na lekcjach i przerwach,  

e) poszanowanie mienia społecznego, symboli narodowych i religijnych,  

f) poszanowanie wolności sumienia i przekonań wyznawanych przez innych,  

g) dbałość o zdrowie swoje i innych, higienę osobistą, nieuleganie nałogom. 

10. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania wymienione w tabeli pod nazwą 

„Zachowania Pozytywne”. 

11. Uczeń może otrzymywać punkty ujemne, jeżeli prezentuje zachowania określone w tabeli 

jako "Zachowania negatywne".  

12. Szczegółowe kryteria oceny zachowania: 

 

Punkty dodatnie 
 

+2 
1) Dbałość o wygląd klasy i szkoły (kwiaty, dekoracje, 

gazetki itp.) 

2) Dbałość o porządek swojego miejsca pracy  

3) Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na 

terenie szkoły 

4) Udział w  akcjach ekologicznych (zbiórka makulatury, 

baterii itp.) 
 

+3 
1) Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

2) Czynny udział w akademiach, występach i imprezach 

szkolnych 

3) Aktywność czytelnicza w szkolnej bibliotece (min. 8 

książek w ciągu miesiąca) 
 1) Tygodniowy dyżur w klasie pełniony wzorowo 



89 

 

    +5 2) Puchar czytelnictwa  szkolnej biblioteki dla całej klasy  

3) Przestrzeganie zasad obowiązujących na lekcjach                    

i przerwach w ciągu całego tygodnia  
Punkty ujemne 

 

 

 

 

 

-1 

1) Przerywanie gdy ktoś mówi 

2) Przeszkadzanie na zajęciach  

3) Brak zadania domowego (powyżej 2 razy w ciągu 

miesiąca) 

4) Brak przyborów szkolnych 

5) Brak porządku na ławce i wokół  siebie podczas zajęć            

i po lekcjach 

6) Niewypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego 

7) Niewłaściwe zachowanie po dzwonku na lekcję 

8) Niewłaściwe zachowanie na stołówce szkolnej, akademii 

i poza szkołą  (wycieczki, kino, teatr itp.) 

9) Spóźnienia na lekcję (powyżej 3 spóźnień w ciągu 

miesiąca) 

10) Brak obuwia zmiennego 

11) Brak stroju na w-f 
 

 

-2 

1) Brak stroju galowego 

2) Nieusprawiedliwione nieobecności w szkole ( za każdy 

dzień ) 

3) Bieganie i hałasowanie na przerwach 

4) Brak szacunku do osób dorosłych 

5) Używanie brzydkich słów 

6) Przezywanie innych, wyśmiewanie się i niekoleżeńskie 

zachowania podczas lekcji i przerwy 
 

 

 

-3 

1) Niszczenie  własności innych oraz sprzętu szkolnego 

2) Zabieranie rzeczy należących do innych bez pozwolenia 

3) Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły 

4) Kłamstwo i oszukiwanie nauczyciela i innych  

pracowników szkoły 

5) Udział w bójkach, agresja fizyczna 

6) Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa po wyjściu              

ze szkoły (szatnia, okolica szkoły  i droga do domu) 

13. W szczególnych sytuacjach wychowawczych nie wyszczególnionych w tabeli 

wychowawca może nagrodzić lub ukarać ucznia dodatkowymi punktami. 

14. Podsumowanie zdobytych  punktów będzie się odbywać na końcu każdego miesiąca. 

15. Uczeń, który zdobędzie w ciągu miesiąca min. 20 pkt. dodatnich i max. 2 pkt. ujemne 

zostaje umieszczony w Klasowej Galerii Wzorowego Ucznia. 

16. Ocenianie w oddziałach klas I – III jest dokumentowane poprzez: 

1) Zapisy punktowe w dzienniku lekcyjnym z komentarzem. 

2) (uchylony) 

17. Ocena zachowania śródroczna i roczna w oddziałach klas I-III jest oceną opisową, która: 
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1) uwzględnia przede wszystkim stosunek do obowiązków szkolnych, przestrzeganie 

norm społecznych, obyczajowych i kulturę osobistą; 

2) nie ma wpływu na ocenę osiągnięć i postępów ucznia. 

 

§ 10. 

Klasyfikacja śródroczna 

 

1. Ustala się klasyfikację: 

1) śródroczną; 

2) roczną. 

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu danego roku szkolnego. Dokładną 

datę ustala Dyrektor Szkoły tj. na siedem dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady 

Pedagogicznej. 

3. Na 7 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII oraz wychowawca oddziału klasy                            

są zobowiązani wpisać oceny do dziennika lekcyjnego i poinformować ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

1) na 30 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII oraz wychowawca 

oddziału klasy                            są zobowiązani do poinformowania rodziców o 

przewidywanej ocenie niedostatecznej                      z danego przedmiotu. 

4. Uczeń otrzymuje wydruk przewidywanych dla niego śródrocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę zachowania. 

5. Podpisany przez rodziców wydruk ocen uczeń zobowiązany jest przekazać wychowawcy. 

6. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe 

i dodatkowe zajęcia edukacyjne: 

1) w oddziałach I-III śródrocznej klasyfikacyjnej oceny opisowej z zajęć edukacyjnych 

i zachowania; 

2) w oddziałach IV-VIII śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych i zachowania, według skali WO.  
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7. Śródroczne posiedzenie rady klasyfikacyjnej kończy się zatwierdzeniem wyników 

klasyfikacji śródrocznej uczniów. 

8. Zatwierdzoną niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń powinien poprawić w ciągu czterech tygodni 

następnego półrocza. 

9. Uczeń zalicza materiał z I półrocza z danego obowiązkowego i dodatkowego zajęcia 

edukacyjnego w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

10. Zaliczenie wyraża się stopniem, zgodnie z przyjętą w szkole skalą ocen. Ocenę z zaliczenia 

wpisuje się do dziennika lekcyjnego w II półroczu. 

11. Rodzice otrzymują wydruk śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania. 

12. Odbiór wydruku ocen śródrocznych rodzic (prawny opiekun) potwierdza czytelnym 

podpisem. 

 

§ 11. 

 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia oceniono                   

na ocenę dopuszczającą, która utrudni kontynuowanie nauki lub ocenę niedostateczną,                     

która uniemożliwi dalszą naukę w oddziale klasy programowo wyższej, szkoła w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1 w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) może: 

1) być objęty zajęciami wyrównywania wiedzy z danych zajęć edukacyjnych, jeśli takie zajęcia 

są prowadzone w szkole; 

2) uczestniczyć w indywidualnych zajęciach terapii pedagogicznej, w zależności od rodzaju 

deficytu; 

3) zaliczyć partiami, po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia, materiał 

programowy; 

4) indywidualnie konsultować się w sprawie pomocy w uzupełnianiu zaległości z nauczycielem 

prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. 

 

§ 12. 

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
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z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, w przypadku wychowania fizycznego 

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu 

szkolnego i kultury fizycznej. 

 

§ 13. 

 

Klasyfikacja śródroczna ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym                    

lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych                 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na 

podstawie odrębnych przepisów, zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych                                     z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 14. 

Klasyfikacja roczna 

 

1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ocena opisowa. 

2. Klasyfikacja roczna ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego 

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

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, odpowiednio opracowanym dla tego ucznia, i jego  zachowania w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania                  i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 
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4. Klasyfikacja roczna ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym                  

lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 

jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów i 

zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w czerwcu danego roku szkolnego. Dokładną 

datę postępowania klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły: 

1) Klasyfikację roczną przeprowadza się na 7 dni roboczych przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych; 

1a) na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII oraz wychowawca oddziału klasy są 

zobowiązani do poinformowania rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej                        

z danego przedmiotu. 

2) Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu jednej 

rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i opisowej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

3) Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych                   

w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według szkolnej skali oceniania; 

4) Roczne klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej kończy się zatwierdzeniem 

wyników rocznej klasyfikacji i promocji uczniów. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu                                

na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 15. 
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1. Na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII oraz wychowawca oddziału klasy                              

są zobowiązani wpisać oceny do dziennika lekcyjnego i poinformować ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Uczeń otrzymuje wydruk przewidzianych dla niego rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i roczną ocenę zachowania. 

3. Otrzymany od wychowawcy wydruk ocen uczeń zobowiązany jest przedstawić rodzicom 

(prawnym opiekunom) do wglądu. 

 

§ 16. 

Prawa ucznia do nieprzygotowania się do zajęć 

 

1. Po dłuższej absencji spowodowanej chorobą (minimum jeden tydzień) – uczeń uzupełnia 

wiadomości w ciągu tygodnia. 

2. Po dłuższej absencji z innych przyczyn uczeń ma obowiązek samodzielnie uzupełnić 

wiadomości i w ciągu 2 tygodni wykazać się znajomością treści programowych (termin 

i formę ustala nauczyciel przedmiotu). 

3. Dwa razy w półroczu rodzice ucznia na pisemną lub ustną prośbę mogą usprawiedliwić 

nieprzygotowanie do zajęć w danym dniu. 

4. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w ciągu półrocza: po dwa razy z języka 

polskiego i matematyki, po jednym razie z pozostałych przedmiotów. Nie dotyczy to 

przedmiotu, z którego na daną lekcję był zapowiedziany sprawdzian lub zadanie 

długoterminowe (czytanie lektury, projekt, referat itp.). 

5. Raz na półrocze uczeń sam może usprawiedliwić swoje nieprzygotowanie się do zajęć 

w danym dniu bez podania przyczyny. 

W/w przypadki w ust. 2 i 3 nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. 

 

§ 17. 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 

1. W szkole stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w zależności 

od specyfiki i metodyki nauczanego przedmiotu: 
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2. Formy ustne: 

1) Odpowiedź – sprawdza stopień opanowania materiału nauczania konieczny do 

dalszego zdobywania wiedzy; 

2) Wypowiedź w klasie – to forma uczestnictwa w zajęciach wynikająca z aktywności, 

zaangażowania, pozalekcyjnych doświadczeń ucznia; 

3) Recytacja – to wygłaszanie z pamięci tekstu literatury pięknej prozą lub wierszem 

z uwzględnieniem zasad poprawnej dykcji, intonacji, kultury języka; 

4) Aktywność na lekcji – zaangażowanie ucznia w procesie lekcyjnym. 

3. Formy pisemne: 

1) Praca klasowa/wypracowanie/sprawdzian – to pisemna forma sprawdzania 

wiadomości i umiejętności obejmująca jeden dział nauczania; 

2) uchylony 

3) Kartkówka – to forma sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów obejmująca 

materiał nauczania maksymalnie z trzech jednostek lekcyjnych; 

4) Test – to forma sprawdzania wiadomości uczniów obejmująca jeden dział nauczania 

(może być stosowana zamiennie z pracą klasową); 

5) Zadania domowe – to ustna, pisemna lub praktyczna forma sprawdzenie wiadomości                  

i umiejętności nabytych na ostatniej lekcji danego przedmiotu. Uczeń, który nie 

odrobił zadania domowego ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela i 

uzupełnić pracę na następną lekcję. Jeżeli nie poinformuje nauczyciela o nieodrobieni 

zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną; 

6) Dyktando – to pisemna forma sprawdzenia umiejętności stosowania zasad 

ortograficznych i interpunkcyjnych; 

7) Praca dodatkowa – to różne formy prezentacji wyników: obserwacji, poszukiwań, 

doświadczeń, zadania wynikające z zaangażowania i zainteresowań uczniów                          

(np. albumy, plansze, plakaty, kroniki, gazetki tematyczne, twórczość własna, scenki 

dramatyczne, makiety, hodowle własne roślin i zwierząt itp.). 

4. Formy sprawnościowe – doświadczalne i praktyczne. Zaliczenie następuje poprzez ocenę 

praktycznego stosowania nabytej wiedzy i umiejętności, takich jak: 

1) gra na instrumencie (flet prosty, dzwonki); 

2) posługiwanie się mikroskopem; 

3) obsługa komputera; 

4) jazda rowerem; 
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5) ćwiczenia sportowe (zestaw ćwiczeń dołączony do wymagań szczegółowych w danej 

grupie wiekowej); 

6) orientacja na mapie, itp.  

5. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy prace 

klasowe/sprawdziany/wypracowania, a w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną. 

Nauczyciel ma prawo do stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może 

jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności z jednej lub dwóch 

ostatnich lekcji. 

6. Sprawdzian obejmujący większy zakres materiału nauczania (więcej niż trzy jednostki 

lekcyjne) winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

7. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w umówionym terminie jest zobowiązany do 

napisania go do 2 tygodni po powrocie do szkoły, a nieprzystąpienie do napisania tego 

sprawdzianu skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 

8. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, nie jest pytany, ale ma obowiązek uczestniczyć 

w bieżącej lekcji. Sprawdzianu nie pisze w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły 

po minimum tygodniowej nieobecności usprawiedliwionej. W przypadku notorycznego 

i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi 

pisanie pracy w terminie wybranym przez nauczyciela, bez porozumienia z uczniem. 

9. Szczegółowe informacje o stosowanych formach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

znajdują się w przedmiotowych systemach oceniania. 

 

§ 18. 

Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach dzieci oraz sposoby uzasadniania ocen 

 

1. Rodzice są powiadamiani o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań indywidualnych 

z wychowawcą, dwa razy w roku podczas konsultacji indywidualnych z wychowawcą 

i nauczycielami przedmiotów oraz dwa razy w roku na zebraniach. 

2. Ustala się następujące sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) 

o osiągnięciach ich dzieci i sposoby uzasadniania ocen: 

1) bezpośrednie rozmowy z wychowawcą oddziału, nauczycielem przedmiotu, 

dyrektorem szkoły; 

2) tabele ocen w zeszytach przedmiotowych; 

3) pisemne notatki w zeszycie przedmiotowym; 

4) informacje przekazywane ustnie przez dziecko; 
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5) informacje telefoniczne; 

6) informacje pisemne o ocenie niedostatecznej, zgodnie z zapisami w regulaminie. 

 

§ 19. 

Tryb ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

1. Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wychowawcy 

oddziałów ustalają na końcu każdego półrocza w terminie określonym przez dyrektora 

ocenę klasyfikacyjną oraz ocenę zachowania. 

2. Ocenę śródroczną i roczną ustala się z co najmniej trzech ocen cząstkowych. Na siedem 

dni przed klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują ucznia 

o przewidywanych dla niego ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz z zachowania. Przewidywane oceny uczniowie wpisują do tabeli ocen 

lub do zeszytu przedmiotowego, co potwierdzają rodzice (prawni opiekunowie) 

własnoręcznym podpisem. Proponowane oceny nauczyciele wpisują ołówkiem w 

dzienniku lekcyjnym. 

3. O przewidywanych dla ucznia rocznych stopniach niedostatecznych z przedmiotów 

edukacyjnych lub nagannej ocenie z zachowania należy poinformować ucznia i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Przyjęcie informacji rodzice potwierdzają 

podpisem (zawiadomienia znajdują się w teczce wychowawcy klasy). 

4. Ostateczne oceny śródroczne i roczne należy wystawić w dzienniku lekcyjnym na jeden 

dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

 

§ 20. 

Zasady promowania uczniów 

 

1. Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. Rada 

Pedagogiczna Może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I i II szkoły 

podstawowej do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

oddziału klasy przez ucznia oddziałów klas I-III szkoły podstawowej na wniosek 
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wychowawcy oddziału klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia. 

3. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do 

oddziału klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązujących zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, otrzymał roczne oceny wyższe 

od niedostatecznej. 

4. Ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do oddziału klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia 

tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania uczniowi posiadającemu orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, opinię publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, 

należy uwzględnić specyfikę zachowań wynikających z zaburzeń i odchyleń rozwojowych 

tego ucznia. 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

w szkole podstawowej, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego                         

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną. 

8. Uczeń kończy szkołę podstawową:  

1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub 

języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. Jeżeli uczeń nie 

spełnił ww. warunków powtarza ostatni oddział szkoły podstawowej; 

1a) jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty; 
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2) Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

9. O ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie oddziału klasy programowo 

najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, 

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

10. Ocena z religii/etyki oraz z dodatkowych zajęć edukacyjnych jest wliczona do średniej. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna z religii/etyki i innych zajęć dodatkowych nie ma wpływu 

na promocję do oddziału klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

12. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z religii/etyki i innych zajęć 

dodatkowych ustala się według skali ocen określonych w Statucie Szkoły. 

13. (uchylony) 

14. (uchylony) 

15. Zasady tworzenia szansy uzupełnienia braków uczniom, którym poziom osiągnięć 

edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej poprzez: 

1) indywidualne konsultacje nauczycieli z uczniami i rodzicami w zakresie ustalenia 

sposobów wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach; 

2) organizacja pomocy koleżeńskiej w ramach pracy świetlicy szkolnej; 

3) dodatkowe zajęcia wyrównujące braki; 

4) systematyczna kontrola i ocena stopnia realizacji zadanego materiału jeden raz                            

w miesiącu. 

             

§ 20a. 

 

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

w normalnym trybie, oraz którzy: 

1) otrzymali promocję do klasy VII albo 

2) nie otrzymali promocji do klasy VIII 

- mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy. 

2. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie                       

uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału 
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przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z 

podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i 

możliwości uczniów. 

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych 

treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie. 

5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole lub poza szkoła na podstawie 

umowy zawartej przez dyrektora, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie 

zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, 

ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz pracodawcą. 

 

§ 21. 

Tryb odwoławczy od przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły w formie pisemnej do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że przewidywana roczna 

ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych lub 

przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie                 

z przepisami prawa (podstawą do roszczeń nie może być porównywanie ocen między 

uczniami). Zastrzeżenie zgłasza się nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zapoznania się z propozycją oceny przewidywanej. 

2. Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) prośbę, o której mowa w ust. 1 uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) składa do 

dyrektora szkoły na piśmie, najpóźniej na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej; 

2) prośba o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może dotyczyć 

podwyższenia oceny tylko o jeden stopień; 

3) dla ucznia, który ubiega się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza się sprawdzian wiadomości i 

umiejętności uwzględniający materiał programowy z całego roku szkolnego; 

4) o terminie sprawdzianu dyrektor szkoły powiadamia ucznia lub rodzica (prawnego 

opiekuna) na piśmie; 
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5) sprawdzian wiadomości i umiejętności odbywa się najpóźniej w dniu rocznego 

klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej; 

6) sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmuje poziom wymagań edukacyjnych 

wynikający z podstawy programowej i realizowanego przez nauczyciela programu 

przewidziany na ocenę, o którą ubiega się uczeń; 

6a) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych, 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania; 

7) sprawdzian przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, zatwierdza                        

go dyrektor szkoły; 

8) sprawdzian ma formę pisemną, z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki oraz wychowania fizycznego, z których sprawdzian ma formę ćwiczeń 

praktycznych; 

9) sprawdzian wiadomości i umiejętności trwa 60 minut; 

10)  sprawdzian w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

przeprowadza komisja powołana na piśmie przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których przeprowadzony jest 

sprawdzian, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 

10a) sprawdzian w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania przeprowadza 

komisja powołana na piśmie przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący 

komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
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c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole; 

11)  podczas sprawdzianu mogą uczestniczyć w charakterze obserwatora rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia; 

12)  wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany w dniu sprawdzianu, po sprawdzeniu 

i ocenieniu przez komisję zadań; 

13)  w wyniku sprawdzianu ocena ucznia może zostać podwyższona lub utrzymana w 

stosunku do wcześniej przewidywanej przez nauczyciela; 

14)  aby podwyższyć ocenę uczeń musi uzyskać minimum 85% możliwych do uzyskania 

punktów; 

15)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z przeprowadzonego 

sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) (uchylony) 

d) ocenę klasyfikacyjną ustaloną przez komisję, 

e) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

f) imię i nazwisko ucznia, 

g) zadania sprawdzające. 

15a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem; 

16)  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację                             

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza rocznej klasyfikacji. 

3. Przyjmuje się następujący tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania: 
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1) uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) składa do dyrektora szkoły pisemną prośbę 

o podwyższenie przewidzianej dla niego rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania; 

2) wyżej wymieniona prośba winna wpłynąć najpóźniej 3 dni przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej; 

3) dyrektor szkoły powołuje na piśmie komisję do rozpatrzenia prośby ucznia lub rodzica 

(prawnego opiekuna) o podwyższenie rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania                                             

i powiadamia o tym pisemnie ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna); 

4) (uchylony) 

5) (uchylony) 

6) (uchylony) 

7) (uchylony) 

8) (uchylony) 

 

§ 22. 

Postępowanie w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń odnoszących się do rocznej 

klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi obowiązującego 

w szkole trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia te uczeń lub jego rodzice zgłaszają na piśmie do dyrektora szkoły, w terminie 

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Dyrektor szkoły ma 7 dni, licząc od dnia złożenia przez ucznia lub jego rodziców wniosku, 

na rozpatrzenie zastrzeżenia. 

4. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 

z obowiązującym w szkole trybem ustalania tej oceny, dyrektor szkoły informuje o tym 

ucznia lub jego rodziców na piśmie podając termin i tryb ustalania nowej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

§ 23. 

 



104 

 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej 

i ustnej. Z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma on przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. Przeprowadza się go nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami. 

2. W szkole obowiązuje następujący tryb ustalania uczniowi nowej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

1) Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości 

i umiejętności ucznia z danego zajęcia edukacyjnego; 

2) W skład komisji wchodzą: 

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

przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

3) Sprawdzian odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich; 

4) Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej, której zakres obejmuje materiał                           

z całego roku szkolnego; 

5) Każda część sprawdzianu trwa 45 minut i jest rozdzielona co najmniej 20 minutową 

przerwą. Każda część sprawdzianu jest punktowana w skali od 0 do 20 punktów; 

6) O wyniku sprawdzianu uczeń jest informowany w dniu sprawdzianu, po sprawdzeniu 

i ocenie jego dwóch części; 

7) Aby zaliczyć sprawdzian wiadomości i umiejętności uczeń musi uzyskać minimum 

85% możliwych do uzyskania punktów; 

8) Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 

zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. W sprawdzianie mogą uczestniczyć – w charakterze obserwatora – rodzice ucznia. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od oceny ustalonej przed sprawdzianem. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

5. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których byłe przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
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3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się odpowiednio 

pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą 

informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych. 

 

§ 24. 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z obowiązującym w szkole trybem ustalania tej 

oceny, przyjmuje się następujący tryb postępowania ponownego ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania: 

1) Dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą: 

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

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 

d) pedagog szkolny, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców; 

2) Komisja ustala roczną ocenę kwalifikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

4. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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§ 25. 

Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania. 

2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na 

prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. Prośba musi być złożona najpóźniej na dwa tygodnie przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego 

z przyczyn usprawiedliwionych Dyrektor Szkoły może w porozumieniu z nauczycielem 

(nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznaczyć – w terminie uzgodnionym z 

uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) egzamin klasyfikacyjny z materiału 

programowego zrealizowanego w danym okresie (roku szkolnym). W przypadku ucznia 

nieklasyfikowanego w ostatnim okresie, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed 

rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program 

nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 Egzamin klasyfikacyjny nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej, 

nieusprawiedliwionej nieobecności oraz realizującego, na podstawie odrębnych przepisów, 

indywidualny tok lub program nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych                     

w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił                      
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na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 

szkołą. 

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

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

2) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 7 oraz jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać 

egzaminy w ciągu jednego dnia. 

9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów 

rodzice ucznia (prawni opiekunowie). 

10. Zadania egzaminacyjne ustala egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z plastyki, muzyki, 

zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego egzamin ten ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

12. Tryb przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 4, a w szczególności liczba 

przedmiotów, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu dnia, ustala 

przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami). 

13. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala egzaminator, a w przypadku komisyjnego 

egzaminu klasyfikacyjnego wymienionego w ust. 4 egzaminatorzy w porozumieniu 

z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być różny 

i odpowiadać kryteriom na poszczególne oceny wymienione w rozdziale V. 

14. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego 

rodzic mogą odwołać się w terminie 3 dni od daty egzaminu do Dyrektora Szkoły. 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) Nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

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

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

2) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji; 
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3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

17. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

o ustnych wypowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo 

„nieklasyfikowana”. 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 26. 

Tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. (uchylony) 

3. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie oddziałów klas najwyższych 

w danym cyklu kształcenia. 

4. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

i z zachowania może być zmieniona przez Dyrektora Szkoły w przypadku, gdy uczeń i 

jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

5. Wychowawca oddziału obowiązany jest do poinformowania na piśmie rodziców ucznia 

(prawnych opiekunów) o terminie egzaminu poprawkowego najpóźniej w ostatnim dniu 

zajęć szkolnych. Informacja pisemna powinna zawierać zakres materiału objętego 

egzaminem, przygotowany przez nauczyciela uczącego. 
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6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

8. Nauczyciel-egzaminator może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę 

lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. dyrektor powołuje wówczas jako 

osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia z tym, że 

powołanie nauczyciela uczącego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 

tej szkoły.  

9. Zadania egzaminacyjne ustala egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji. 

10. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin ten 

z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

11. Uczeń, który z ważnych przyczyn losowych (udokumentowanych) nie przystąpił do 

egzaminu poprawkowego, może do niego przystąpić w innym terminie ustalonym przez 

Dyrektora Szkoły nie później niż do końca września. 

12.  Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 

oddział. 
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15. Powyższe przepisy stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i z zachowania uzyskane w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi pięć dni od dnia przeprowadzonego egzaminu 

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

 

16. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego                                z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te 

zajęcia edukacyjne realizowane są w klasie programowo wyższej. 

 

§ 26a. 

Egzamin ósmoklasisty 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, 

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia 

lub historia. 

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 
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2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje                

do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole,                 

której jest uczniem. 

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów                           

w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej,                                                  

na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE, ICH RODZICE LUB OPIEKUNOWIE 

§ 1. 

Obowiązek szkolny 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły 

ponadpodstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Do szkoły 

przyjmowani są uczniowie od 7 roku życia, mieszkający w jej obwodzie. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat.  

1) Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko urodzone w okresie od dnia 1 stycznia do 31 

sierpnia, jeżeli dziecko: 

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo 

b) Posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydana przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczna; 

2) Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko urodzone w okresie od dnia 1 września do 31 

grudnia, jeżeli dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, 

wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną; 

3) Dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko 

obowiązku szkolnego poza szkołą: 
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a) Zezwolenie to może być wydane przed rozpoczęciem lub w trakcie roku 

szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

 opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

 oświadczenie rodziców o zapewnienie dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, 

 zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym, przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny, do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, 

b) Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo 

ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych 

z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, 

uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Dziecku takiemu nie ustala się 

oceny zachowania. 

c) Cofnięcie zezwolenia następuje: 

 na wniosek rodziców, 

 jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu 

klasyfikacyjnego albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, 

 w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

2a. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza 

3km – w przypadku uczniów klas I-III, i 4km – w przypadku uczniów klas IV-VIII, 

obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, 

jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot 

kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. 

3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły, jest zwolnione z obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego.  

4. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka na wniosek rodziców, odracza 

rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. 

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat: 

1) Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza 

rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, w danym roku szkolnym; 

2) Wniosek ten składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

Wniosek ten można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko 
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kończy 8 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć 

spełnianie obowiązku szkolnego; 

3) Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, 

z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego                

w danym roku szkolnym, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną; 

4) Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego 

kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, a dziecko posiadające 

orzeczenie                            o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze 

względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w 

ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży, a także dzieci i młodzież 

niepełnosprawną intelektualnie                                               z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, realizację obowiązku odpowiednio wychowania przedszkolnego, 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

6. (uchylony) 

7. (uchylony) 

8. (uchylony) 

9. (uchylony) 

10. (uchylony) 

 

§ 2. 

Rekrutacja 

 

1. Uczeń przybywający z zagranicy (niebędący obywatelem polskim lub obywatel polski) jest 

przyjmowany do: 

1) Klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu 

na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu; 

2) Klasy I publicznej szkoły podstawowej, innej niż właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania ucznia – jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy                                     

oraz przyjmowany do: 

1) oddziałów II-VIII publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej                  

ze względu na miejsce zamieszkania ucznia – z urzędu oraz na podstawie 

dokumentów; 
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2) oddziałów II-VIII publicznej szkoły podstawowej, innej niż właściwa ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia – na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. 

3. Dyrektor szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu odpowiednio: 

1) Sprawdzianu predyspozycji językowych; 

2) Sprawdzianu uzdolnień kierunkowych; 

3) Sprawdzianu kompetencji językowych: 

- jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kształcenia w danej szkole, a stopień przygotowania                    

do tego kształcenia ucznia przybywającego z zagranicy nie wynika z dokumentów. 

4. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje 

zakwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjęty do publicznej szkoły na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły. Rozmowę kwalifikacyjną 

przeprowadza dyrektor szkoły, w razie potrzeby z udziałem nauczyciela lub nauczycieli. 

6. W przypadku ucznia przybywającego z zagranicy, który nie zna języka polskiego, 

rozmowę kwalifikacyjna przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się uczeń 

przybywający z zagranicy. W razie potrzeby należy zapewnić w rozmowie 

kwalifikacyjnej udział osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się uczeń 

przybywający z zagranicy. 

7. Dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi 

podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka 

polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ 

prowadzący szkołę organizuje w szkole, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego 

w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. 

8. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone indywidualnie lub 

w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu 

umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 

2 godziny lekcyjne tygodniowo. 

9. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka 

polskiego ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły. 

10. Dla osób przybywających z zagranicy, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic 

programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole 

dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu. 



115 

 

11. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są prowadzone 

indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, 

w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

12. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu 

z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły.  

13. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych dodatkowych z języka polskiego 

i wyrównawczych, nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo                                       

w odniesieniu do jednego ucznia. 

14. Dla osób niebędących obywatelami polskimi podlegających obowiązkowi szkolnemu, 

placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo 

stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować naukę języka 

i kultury kraju pochodzenia, jeżeli do udziału w tym kształceniu zostanie zgłoszonych                          

co najmniej 7 osób. 

15. Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia nie może być wyższy niż 

5 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

16. Dyrektor szkoły ustala, w porozumieniu z ww. placówką lub stowarzyszeniem,                                

dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury 

kraju pochodzenia.  

 

§ 2a. 

 

1. Uczeń przechodzący z:  

1) oddziału I-VIII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia publicznej lub nie 

publicznej o uprawnieniach szkoły publicznej może być przyjęty odpowiednio do 

klasy I-VIII publicznej szkoły podstawowej; 

2) oddziału I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej publicznej lub niepublicznej 

o uprawnienia szkoły publicznej może być przyjęty odpowiednio do klasy IV-VIII 

publicznej szkoły podstawowej.  

2. Uczeń szkoły podstawowej który nie otrzymał promocji do klasy programowo 

wyższej z powodu uzyskania negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole, z której przechodzi a który z 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły 

publicznej tego samego typu,                   do której przechodzi uzyskał pozytywne 
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roczne oceny klasyfikacyjne może być przyjęty odpowiednio do klasy programowo 

wyższej. 

3. W przypadku, gdy uczeń uzyskał negatywną roczną ocenę klasyfikacyjna z języka 

obcego realizowanego w oddziale szkoły, do której przechodzi jako obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, przepisu ust. 2 niestosuje się. 

4. Uczeń szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, który 

nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej z powodu uzyskania 

negatywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka mniejszości narodowej lub 

etnicznej albo języka regionalnego, a który z wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych realizowanych w oddziale szkoły publicznej tego samego typu albo 

szkoły publicznej innego typu, do której przechodzi, uzyskał pozytywne roczne oceny 

klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy programowo wyższej odpowiedniego typu 

szkoły publicznej, po warunkiem, że nie będzie kontynuować nauki języka 

mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego w tej klasie. 

5. Uczeń ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz ogólnokształcącej szkoły 

baletowej, publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, który nie 

otrzymał promocji do klasy programowo wyższej z powodu uzyskania negatywnych 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, 

a który z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących uzyskał 

pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, może być przyjęty do klasy programowo 

wyższej publicznej szkoły podstawowej. 

6. Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w 

oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych 

przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne w tym oddziale. 

7. W przypadku ucznia przechodzącego ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej tego samego 

typu albo szkoły publicznej innego typu, który w szkole, z której przechodzi, nie 

realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w 

oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do 

zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego. 

8. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie 

można zapewnić uczniowi przechodzącemu do szkoły publicznej innego typu, 

warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
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które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dla ucznia 

przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć. 

9. W przypadku, gdy uczeń w szkole, z której przechodzi, zrealizował obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, uzyskał pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w oddziale 

szkoły, do której przechodzi, zajęcia są lub będą realizowane w tym samym lub w 

węższym zakresie, uczeń jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach. 

10. Jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego 

języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale 

szkoły, do której przechodzi, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu 

uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego 

nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

3) Uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku 

szkolnego, albo 

4) Kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył 

się w szkole, z której przechodzi, albo 

5) Uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, 

którego uczył się w szkole, z której przechodzi. 

11. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 10 pkt. 2) i 3) przeprowadza się egzamin 

klasyfikacyjny. 

 

§ 3. 

Prawa ucznia 

 

1. Każdy uczeń szkoły podstawowej, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, 

poglądów politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawności, ma prawo do: 

1) Bezpłatnej nauki w szkole podstawowej; 

2) Zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,                                             

a w szczególności z obowiązującym go zakresem wiadomości i umiejętności; 

3) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnego z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

4) Opieki psychologiczno–wychowawczej oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 

ochrony i szacunku; 

5) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania; 
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6) Poszanowania swojej godności; 

7) Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły 

oraz wyznawanej religii, przy zachowaniu zasady, że nie narusza się tym dobra innych 

osób; 

8) Rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów zarówno w czasie zajęć 

edukacyjnych jak też zajęć pozalekcyjnych, zaspokajania własnych potrzeb i ambicji 

w procesie edukacyjnym, a także realizowania indywidualnego toku lub programu 

nauki, na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

9) Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z ich 

przeznaczeniem i obowiązującymi regulaminami; 

10) Pomocy ze strony nauczycieli w przypadku natrafienia na trudności w nauce; 

11) Zapoznania się z kryteriami oceniania, uwzględniającymi konieczność motywowania 

i jawności otrzymywanych ocen; 

12) Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny oraz stosowania znanych mu kryteriów 

kontroli postępów w nauce i oceny z zachowania; 

13) Pomocy koleżeńskiej; 

14) Przynależności do organizacji działających na terenie szkoły; 

15) Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 

16) Wykorzystania przerw pomiędzy lekcjami na odpoczynek; 

17) Wykorzystania na odpoczynek: przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich; 

18) Ochrony prywatności i tajemnicy życia rodzinnego przed środowiskiem rówieśniczym 

i osób nie związanych z opieką i wychowaniem dziecka; 

19) Przestrzegania następujących postanowień dotyczących sprawdzania jego wiadomości 

i umiejętności: 

a) uczeń jest powiadomiony o terminie, formie i zakresie merytorycznym 

pisemnych prac przekrojowych i kontrolnych na co najmniej tydzień przed 

planowanym sprawdzianem wiedzy i umiejętności, 

b) uczeń ma prawo do wglądu w oceniane prace i jest powiadomiony o zasadach                   

ich poprawy, 

c) uczeń przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami; 

20) Pomocy materialnej w zakresie określonym odrębnymi przepisami. 

2. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych                  z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych 

planach nauczania ustalonych dla danej szkoły.” 

 

§ 4. 

Obowiązki ucznia 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) Przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminach wewnątrzszkolnych; 

2) Właściwie zachowywać się podczas zajęć lekcyjnych zgodnie z obowiązującymi 

zasadami zawartymi w kontraktach oraz przestrzegać zasad kulturalnego współżycia                 

w odniesieniu do nauczycieli, pracowników i kolegów; 

3) Systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne i należycie się do nich 

przygotować; 

4) Aktywnie i twórczo uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych; 

5) Pracować nad własnym rozwojem; 

6) Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz; 

7) Odnosić się z szacunkiem do innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły; 

8) Postępować w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia swojego i innych 

kolegów oraz pracowników szkoły; 

9) Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

10) Przestrzegać regulaminu pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki                              

ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, hala sportowa); 

11) Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu                                 

i zdrowiu; 

12) Regularnie uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych lub wybranych zajęciach 

pozalekcyjnych; 

13) Nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków oraz innych środków 

odurzających; 

14) Dbać o mienie szkoły, a w przypadku udowodnienia uczniowi zniszczenia                                   

lub dewastacji mienia, rodzice ucznia lub prawni opiekunowie ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę; 

15) Dbać o język, kulturę słowa w szkole i poza nią; 

16) Dbać o swój estetyczny, schludny wygląd, odpowiednia fryzura, brak makijażu; 
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17) Nosić obowiązujący w szkole strój. W szkole uczniów obowiązuje dbanie o schludny 

i estetyczny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju. W czasie uroczystości 

szkolnych i państwowych obowiązuje strój galowy – biała bluzka i ciemna spódniczka 

dla dziewcząt oraz biała koszula i ciemne spodnie dla chłopców; 

18) (uchylony) 

19) Uzupełniać braki w wiadomościach wynikające z dłuższej absencji w szkole; 

20) Po tygodniowej lub dłuższej nieobecności w szkole spowodowanej chorobą, uczeń 

musi w ciągu 7 dni uzupełnić wiadomości oraz umiejętności i przystąpić do zaliczenia 

przerobionej partii materiału w formie oraz terminie uzgodnionym z nauczycielem 

przedmiotu; 

21) Szanować przekonania i poglądy oraz godność drugiego człowieka; 

22) Właściwie, kulturalnie zachowywać się oraz zwracać się do rówieśników, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły; 

23) Przestrzegać zasady bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw; 

24) Reagować na przejawy agresji, zła i krzywdy zauważonej w szkole i poza nią; 

25) Uczeń nie może samowolnie opuszczać szkoły podczas lekcji, przerwy,                                                                                     

imprez szkolnych; 

26) Przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych, za które szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 5. 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia – uczeń, grupa uczniów, rodzice, prawni 

opiekunowie, mają prawo odwołania się do wychowawcy, pedagoga lub Dyrektora 

Szkoły. 

2. Wychowawca, pedagog – w trybie natychmiastowym – rozpatrują przyczynę naruszenia 

praw ucznia i podejmują stosowne działania. 

3.  W przypadkach szczególnie uzasadnionych (gdy odwołanie do wychowawcy i pedagoga 

szkolnego nie przynosi oczekiwanych rezultatów) uczeń ma prawo odwołać się w formie 

pisemnej do Dyrektora Szkoły. 

4. Dyrektor powołuje niezależną komisję, która rozpatruje skargę i udziela odpowiedzi 

pisemnej zainteresowanym stronom. 

5. W skład komisji wchodzą nauczyciele powołani zarządzeniem Dyrektora. 
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6. W przypadku, gdy odwołanie do wychowawcy, pedagoga i Dyrektora, zdaniem ucznia lub 

rodzica, nie przyniosło zamierzonych efektów, mogą zwrócić się do Rzecznika Praw 

Dziecka. 

7. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

8. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź                                        

za pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 

9. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

10. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego                      

ze wskazaniem właściwego adresata. 

11. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się                              

bez rozpatrzenia. 

12. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie. 

§ 6. 

Sposoby nagradzania uczniów 

 

1. Każdy uczeń klasy III otrzymuje pamiątkowy dyplom na koniec roku szkolnego. 

2. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną i końcową ocenę 

klasyfikacyjną. Na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia 

odnotowuje się: 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu 

lub środowiska szkolnego; 

3) uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania; 
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4) wszyscy uczniowie klasy VIII na zakończenie nauki w szkole podstawowej 

otrzymują książkę i dyplom ukończenia szkoły; 

4a) Nagrodę książkową otrzymują uczniowie klas I-VIII, którzy w ciągu danego   

roku szkolnego opuścili w klasach I-III maksimum 3, a w klasach IV-VIII 

maksimum 5 usprawiedliwionych godzin lekcyjnych (nie może to być całodniowa 

nieobecność). 

5) Nagrodę książkową również uczeń, który reprezentuje szkołę w konkursach 

przedmiotowych, zawodach sportowych i innych formach działalności społecznej 

(np. praca w samorządzie szkolnym, w bibliotece itp.) i otrzyma co najmniej dobrą 

ocenę zachowania; 

6) List gratulacyjny otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia klasy VIII, który 

na zakończenie szkoły otrzymał średnią ocen z przedmiotów nauczania, na które 

uczęszczał, powyżej 4,5 i uzyskał ocenę wzorową lub bardzo dobrą zachowania. 

4. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, 

który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść 

zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.  

 

§ 7. 

Wyróżnienia 

 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia: 

1) pochwałę ustną nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwałę ustną Dyrektora na apelu, w obecności uczniów szkoły; 

3) pochwałę pisemną z poinformowaniem społeczności szkolnej i rodziców, 

połączoną z nagrodą książkową; 

4) świadectwo z wyróżnieniem, jeśli średnia ocen promujących do klasy programowo 

wyższej - począwszy od czwartej - lub zapewniających ukończenie szkoły wynosi 

co najmniej 4,75 oraz jeśli ma co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

5) wpis do złotej księgi. 

2. Decyzję o nagrodach i wyróżnieniach podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

 

§ 8. 

Środki wychowawcze, kary 
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Stosuje się następujące środki wychowawcze: 

1) Ustne upomnienie ucznia lub nagana przez wychowawcę na forum klasy; 

1a) Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły; 

2) Pisemna uwaga w zeszycie; 

3) Zawieszenie w prawach do udziału w imprezach szkolnych i pozaszkolnych; 

4) Pozbawienie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

5) Przeniesienie do klasy równoległej na podstawie wniosku wychowawcy                                 

po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną; 

5a) Przeniesienie do innej szkoły; 

6) Inne środki wychowawcze i kary zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

§ 9. 

Rodzaje kar 

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybienia obowiązkom, 

o których mowa w § 4, uczeń może być ukarany: 

1) Upomnieniem ustnym nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy; 

2) Naganą ustną Dyrektora szkoły na apelu w obecności uczniów szkoły; 

3) Obniżenia semestralnej oceny z zachowania; 

4) Zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach, konkursach 

i wycieczkach; 

5) Pozbawieniem pełnionych funkcji w klasie; 

6) Zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz w ustalonym czasie; 

7) Wykonywaniem dodatkowych zadań na rzecz jednostki w tym prac społecznych na 

rzecz społeczności szkoły; 

8) Przeniesieniem karnym do innej jednostki po uzgodnieniu ze Śląskim Kuratorem 

Oświaty w przypadku: 

a) narażania życia kolegów, nauczycieli i innych osób, 

b) szczególnie brutalnego i wulgarnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

c) wciąganie kolegów w różne formy uzależnień, 

d) powtarzające się dewastacje mienia szkolnego, 

e) jaskrawej demoralizacji kolegów; 
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9) Skierowaniem do ośrodków wsparcia wychowawczego; 

10) Pracą społeczną na rzecz szkoły. 

2. Kara nie może naruszać godności i nietykalności ucznia. 

 

§ 10. 

Tryb odwoławczy od kary 

 

1. Uczeń może odwołać się od kary, jeśli uzna, że jest nieuzasadniona lub nieadekwatna do 

wykroczenia, jakie popełnił. Odwołanie ustne lub pisemne kierowane jest do Dyrektora 

Szkoły, jeśli karę wymierza nauczyciel lub wychowawca. Odwołanie pisemne kierowane 

jest do Śląskiego Kuratora Oświaty. Odwołujący otrzymuje odpowiedź pisemną 

uzasadniającą decyzję organu odwoławczego. 

1a. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd 

uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla 

dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni. 

2. Dyrektor rozpatruje odwołanie bez zbędnej zwłoki. 

3. Rozpatrując odwołanie dyrektor: 

1) utrzymuje karę w mocy; 

2) zmniejsza ją lub zawiesza jej wykonanie na okres próby; 

3) uchyla karę. 

4. O zastosowanej formie kary wraz z uzasadnieniem wychowawca powiadamia rodziców                  

lub opiekunów ucznia osobiście wzywając ich do szkoły lub pisemnie. 

 

§ 11. 

Rodzice (prawni opiekunowie) 

 

1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za realizację obowiązku szkolnego i wychowanie 

swoich dzieci. 

1) Rodzice powinni informować w terminie do dnia 30 września każdego roku 

szkolnego, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, 

realizacji tego obowiązku. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
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3)zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4)informowania w terminie do dnia 30września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie, 

którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego. 

2a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły, w obwodzie którego 

dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza 

szkołą oraz określa warunki jego spełnienia. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej 

formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia szkoły na 

podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.  

2b. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2c. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność 

w okresie miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach szkolnego planu 

nauczania. 

3. Do podstawowych obowiązków rodziców lub opiekunów dzieci, wynikających 

z ustawowego obowiązku szkolnego należą: 

1) Zapisanie dziecka do szkoły do końca czerwca roku kalendarzowego, w którym 

dziecko kończy siedem lat; 

2) Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i warunków umożliwiających przygotowanie się 

do zajęć; 

4) Zapewnienie dziecku niezbędnych przyborów i podręczników; 

5)  Obecność rodziców na zebraniach klasowych jest obowiązkowa; 

6) Reagowania na przejawy niewłaściwego zachowania się uczniów w szkole i poza jej 

terenem i niezwłocznego zgłaszania tych zachowań Dyrekcji szkoły lub 

wychowawcom; 

7) Troska o dobre imię szkoły; 

8) Dbałość o materialne warunki funkcjonowania szkoły oraz wskazywaniem 

możliwości ich poprawy; 

9) Informowanie o uzasadnionych przyczynach nieobecności dziecka w szkole w 

terminie do 3 dni w formie pisemnego lub osobistego usprawiedliwienia; 

10) Umożliwienie dziecku uczestniczenia w różnorodnych formach, rodzajach zajęć 

edukacyjnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią wynikających ze 

szkolnego programu dydaktycznego i wychowawczego; 
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11) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy 

(burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani 

informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym 

zakresie; 

12) Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16, ust. 8, są obowiązani do 

zapewnienia dziecku nauki określonych w tym zezwoleniu. 

13. W przypadku szczególnie rażącego zaniedbywania obowiązków wobec dziecka przez jego 

rodziców lub opiekunów, a także nie reagowania na wezwania szkoły, Dyrektor Szkoły 

może: 

1) powiadomić organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

2) powiadomić policję; 

3) powiadomić organa sądowe. 

 

§ 12. 

Prawa rodziców (prawnych opiekunów) 

 

1. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, rodzice (prawni 

opiekunowie) mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła wspomaga 

wychowawczą rolę rodziny. 

2. Rodzice lub opiekunowie mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania 

moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Ponadto, w ramach spójnego oddziaływania rodziców i szkoły, rodzice lub opiekunowie 

mają prawo do: 

1) Znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych 

szkoły; 

2) Znajomości szkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

programu wychowawczo - profilaktycznego; 

3) Uzyskiwania jasnej, rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania 

oraz postępów w przyswajaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności; 

4) Otrzymywania porady pedagogicznej, a także informacji dotyczącej dalszego 

kształcenia dziecka; 

5) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły do Organu Prowadzącego 

szkołę oraz do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 
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6) Udziału w uroczystościach klasowych, szkolnych i zajęciach otwartych. 

4. Dla zapewnienia warunków realizacji praw rodziców lub opiekunów szkoła organizuje 

konsultacje i zebrania z wychowawcami i nauczycielami. 

5. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są respektowane uchwały Rady Pedagogicznej 

i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oraz wypełnia 

ustalenia rad klasowych, wychowawców i nauczycieli. 

 

§ 13. 

Uroczystości i sztandar szkoły 

 

1. Uroczystościami szkoły, w których uczestniczy sztandar szkoły, są: 

1) Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego; 

2) Pożegnanie absolwentów – uczniów klasy VIII; 

3) Dzień Patrona Szkoły – Święto Szkoły – dzień poprzedzający 11 listopada; 

4) Dzień KEN – ślubowanie uczniów klasy I, pasowanie na uczniów; 

5) Uroczystości patriotyczne, święta kościelne oraz wydarzenia okolicznościowe. 

2. Uroczystościami szkoły, które pielęgnują tradycje szkoły, są: 

1) Wigilia w naszej szkole, zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe w naszym regionie – 

ostatni dzień przed feriami świątecznymi; 

2) Wielkanoc w naszej szkole. 

3. Treść i forma nawiązują do tradycji szkoły. 

4. Szkoła posiada sztandar będący jej uroczystym symbolem. 

5. Sztandar jest używany podczas patriotycznych uroczystości oraz innych ważnych 

uroczystości środowiskowych. 

6. Podczas uroczystości sztandarowi zawsze towarzyszy poczet sztandarowy zgodnie 

z opracowanym regulaminem. 

 

Rozdział VIII 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

Wstęp 

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowanie młodych ludzi. Ponieważ znajomość  

savoir vivre i kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy                    

i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, należy uczyć dzieci 
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i młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach poczynając od reguł 

dotyczących organizacji świąt i apeli. 

Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie 

uroczystości szkolnych jest ceremoniał szkolny, który stanowi integralną część tradycji i 

harmonogramu pracy naszej szkoły. 

Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań i apeli. 

Symbole szkoły 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie posiada: 

 imię – Józefa Piłsudskiego 

 sztandar 

 godło szkoły 

Sztandar 

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, symbolem Małej 

Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru 

wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do 

prezentacji właściwych postaw jego poszanowania. 

Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie 

znajdują się insygnia pocztu sztandarowego. 

Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w 

szkole, dlatego w jego składzie znajdują się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego 

zaszczytu. W celu zapewnienia właściwej organizacji wybiera się dwa składy pocztu 

sztandarowego. 

Skład osobowy pocztu sztandarowego: 

- chorąży – uczeń klas starszych 

- asysta – dwie uczennice klas starszych. 

Kandydatury składu są przedstawiane przez wychowawców klas opiekunowi Samorządu 

uczniowskiego i przez niego zatwierdzone. Kadencja pocztu trwa jeden rok szkolny.                    

Decyzją opiekuna Samorządu uczniowskiego uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego. 
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Insygnia pocztu sztandarowego to biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i spięte 

na lewym boku kolorem białym do góry.  

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – biała koszula i ciemne spodnie. 

Uczennice – białe bluzki i ciemne spódnice. 

Stałe uroczystości szkolne z udziałem sztandaru wpisane w harmonogram pracy szkoły 

Do uroczystości, które na stałe wchodzą w plan pracy szkoły należą: 

 Rozpoczęcie roku szkolnego, 

 Ślubowanie uczniów klasy pierwszej, 

 Święto Patrona Szkoły, 

 Święto Odzyskania Niepodległości, 

 Święto 3-go Maja, 

 Zakończenie roku szkolnego. 

Uroczystości pozaszkolne (gminne, kościelne) z udziałem sztandaru szkoły 

 Msze Święte z okazji świąt państwowych, 

 Pogrzeby pracowników szkoły (emerytowanych i czynnych), uczniów, 

 Uroczystości gminne. 

Pasowanie na ucznia 

Na uroczystości pasowania na ucznia klasy pierwszej uczniowie składają ślubowanie. 

Uczniowie klasy I stoją na baczność. Sztandar, który trzymają uczniowie z pocztu 

sztandarowego, skierowany jest na ślubujących. Mali pierwszoklasiści mają wyciągnięte                   

dwa palce prawej ręki w kierunku sztandaru i powtarzają za Dyrektorem szkoły rotę 

ślubowania. Następnie Dyrektor szkoły pasuje na ucznia, nakładając na prawe ramię ozdobny 

ołówek i równocześnie wypowiada słowa: 

„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie”                      

oraz wręcza dyplom pasowania na ucznia i legitymację szkolną. 

Apele i uroczystości szkolne 

W dniu, w którym w szkole odbywają się uroczyste apele, uczniowie zobowiązani są                            

do noszenia stroju galowego: chłopcy białe koszule i ciemne spodnie, natomiast dziewczynki 

białe bluzki i ciemne spódniczki. 

Dekoracja budynku szkolnego flagami państwowymi 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w: 

 Święta państwowe 
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 Wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe. 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§ 1. 

 

1. Statut niniejszy został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej 

im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie. 

2. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej, 

uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

4. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej. 

5.  Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły. 

6. Delegacja statutowa do dokonywania wszelkiego rodzaju zmian w obowiązujących 

wewnątrzszkolnych regulaminach należy do Dyrektora szkoły. 

7. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej szkoły. 

8. Po wprowadzeniu pięciu zmian zobowiązuje się Dyrektora do opracowania jednolitego 

tekstu Statutu. 

9. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc poprzedni Statut. 

10. Tekst jednolity Statutu Szkoły został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej                              

nr ……… z dnia ........................., po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem 

Uczniowskim. 

 

 

 

 

 


