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Dział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach  

jest szkołą publiczną, zaspokajającą potrzeby oświatowe środowiska lokalnego  

w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym. 

Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone  

na dwa etapy edukacyjne: I etap edukacyjny obejmuje klasy I - III szkoły podstawowej – 

edukacja wczesnoszkolna, II etap edukacyjny obejmuje klasy IV – VIII szkoły podstawowej. 

2. Siedzibą Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach jest wieś 

Wysokienice nr 32. 

3. Podstawę funkcjonowania szkoły stanowią: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe Dz.U. 2017r., poz.59, poz.949; 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

Dz.U.2017 poz.60 oraz pozostałe przepisy prawa oświatowego; 

3) Uchwała Nr XXVIII/171/09 Rady Gminy Głuchów z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 

uchwalenia statutu. 

4) Niniejszy statut. 

4. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. ks. Józefa Poniatowskiego  

w Wysokienicach jest Gmina Głuchów. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Łódzki Kurator Oświaty, Delegatura  

w Skierniewicach. 

6. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. księcia Józefa 

Poniatowskiego w Wysokienicach; 

2) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach; 

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Głuchów; 
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4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratorium 

Oświaty w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach; 

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego szkoły; 

6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1; 

8) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty; 

9) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe; 

10) podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć 

obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, 

opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy  

i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu 

edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione  

w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające 

ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych,  

a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych; 

11) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to 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; 

12) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony  

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości  

i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 

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

szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

14) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący  

lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający 

postać papierową lub elektroniczną; 
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15) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony  

dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

16) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela; 

17) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć 

program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem 

specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia 

zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

18) zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia 

odbywające poza programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu 

dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania  

i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

19) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny działający 

w Szkole Podstawowej  im. księcia Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach; 

20) podstawie programowej wychowania przedszkolnego  – należy przez to rozumieć 

obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, 

opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy 

i umiejętności, które powinien  posiadać wychowanek  po zakończeniu określonego 

etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, 

a także warunki i sposób realizacji  podstawy programowej;  

21) programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu 

realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego;  

22) dzieciach  – należy przez to rozumieć również  wychowanków oddziału 

przedszkolnego, o którym mowa w pkt 19.  

 

§ 3 

W szkole pobierają naukę dzieci i młodzież w wieku ustawowego obowiązku szkolnego. Nauka 

w szkole podstawowej jest obowiązkowa. 
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§ 4 

W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci 

pięcio- i sześcioletnie realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.  

§ 5 

Szkoła jest zakładem pracy dla zatrudnionych w niej pracowników. 

§ 6 

Organizację wewnętrzną szkoły, obowiązki szkoły wobec pracowników i obowiązki 

pracowników wobec szkoły określa regulamin pracy. 

 

Dział II 

CELE I  ZADANIA SZKOŁY  

 

Rozdział 1  

Cele i  zadania  

§ 7 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego 

oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści 

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania 

o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane 

w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności 

szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

2. Najważniejszym celem kształcenia jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, 

emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.  

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

do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.  

4. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając 

indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. 

5. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele: 

1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego 

wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań 

arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków 

społecznego współżycia; 



8 

2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego 

do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;  

3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, 

zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających 

systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;  

5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości 

przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób 

integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;  

a) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka; 

b) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;  

6) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne 

zdolności twórcze;  

7) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci 

realistycznych od fantastycznych;  

8) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, 

społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego 

doświadczeniu;  

9) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku w poczuciu więzi z rodziną; 

10) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych 

szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych 

dzieci;  

11) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu 

w społeczności szkolnej; 

12) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 

fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego 

i duchowego; prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci 

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,  

13) kształtuje świadomość ekologiczną; 
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14) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, 

oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej 

w perspektywie kultury europejskiej; 

15) kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 

16) rozbudza i rozwija uczucia patriotyczne; 

17) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty 

lokalnej; 

18) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego; 

19) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych 

i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych 

zainteresowań uczniów; 

20) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

21) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego 

oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni 

i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

22) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość; 

23) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazuje wzorce  postępowania 

i buduje relacje społeczne, sprzyjające bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele); 

24) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych 

osób; 

25) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

26) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki; 

27) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności,  

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

28) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

29) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji; 
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6. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego  

w szkole podstawowej to: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 

kształcenie myślenia matematycznego; 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji 

z różnych źródeł; 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowanie; 

5)  rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

6)  praca w zespole i społeczna aktywność; 

7)  aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

 

Rozdział 2 

Formy realizacji zadań szkoły 

§ 8 

1. Cele wymienione w § 9 szkoła realizuje poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem 

optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły poprzez: 

a) realizację podstawy programowej, 

b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć, 

c) pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  

d)realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających 

zainteresowania, 

e)umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych 

np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych, wycieczki 

dydaktyczne oraz krajoznawczo-turystyczne, inne; 

2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej poprzez: 
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a) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych, 

b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych, 

c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów, 

d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne 

wspólnoty lokalnej, 

e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie 

kultury europejskiej, 

f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów 

współczesnych; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły  

w szczególności poprzez:  

a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej,  

za pośrednictwem pedagoga szkoły, psychologa, a w miarę potrzeb innych 

specjalistów, 

b) organizowanie nauczania indywidualnego, 

c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie 

do szkoły, 

d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 

lub losowej,  

e)  organizowanie dyżurów przy odwozach; 

4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:  

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,  

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,  

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania 

narkomanii, 

d) apele i przedstawienia profilaktyczne; 

5) wyznacza dla każdego oddziału nauczyciela wychowawcę, który sprawuje szczególną 

opiekę wychowawczą nad każdym dzieckiem, a w szczególności:  

a) zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł 

zachowania w szkole i spisania ich w formie kontraktu na dany etap edukacyjny,  
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b) zobowiązuje każdego nauczyciela do eliminowania zachowań agresywnych 

poprzez szukanie ich źródła w domu rodzinnym, środowisku rówieśniczym 

i szkole; 

6) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:  

a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, 

zapewnia przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,  

b) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków,  

c) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 

w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo, 

d) zapewnia opiekę ciągłą dzieciom realizującym roczne przygotowanie 

przedszkolne z chwilą przejęcia wychowanka do czasu przekazania wychowanka 

rodzicom lub innym upoważnionym przez nich na piśmie osobom, 

e) zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,  

f) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym 

planem zajęć, 

g) zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego 

harmonogramu dyżurów, 

h) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym 

regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych; 

7) wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

uczniów;  

8) realizuje profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie z programem 

wychowawczo-profilaktycznym szkoły; 

9) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję 

osoby, kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system 

wartości z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia 

m.in.:  

a) wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety, 

b) uwrażliwia na potrzeby innych ludzi, 
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c) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich. 

 

Rozdział 3 

Program wychowawczo-profilaktyczny 

§ 9 

1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb  

rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb  

i problemów występujących w naszej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców.  

2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły   

przy współpracy z rodzicami i samorządem uczniowskim  i uchwalony   przez radę rodziców 

w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

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

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu 

przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

4. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca 

oddziału  opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej oddziału i przestawia  

go rodzicom  swojego oddziału.  

5. Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły. 

 

Rozdział 4  

Zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa uczniów 

§ 10 

Do zadań dyrektora szkoły należy: 

1. Zagwarantowanie uczniom poczucia bezpieczeństwa. 

2. Odpowiadanie za stosowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych  

 oraz w przypadkach zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją. 

3.  Informowanie policji i sądu rodzinnego o zdarzeniach: 

a) noszących znamiona przestępstwa, 
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b) stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ucznia, 

c) świadczących o demoralizacji dzieci. 

4. Organizowanie pracy szkoły z uwzględnieniem udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na działania w zakresie profilaktyki uzależnień. 

5. Zapewnienie doskonalenia nauczycieli w zakresie form działalności wychowawczej  

i profilaktycznej. 

6. Podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez instalowanie 

i aktualizowanie oprogramowań zabezpieczających. 

 § 11 

Do zadań nauczycieli należy: 

1. Rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem dzieci. 

2. Współpraca z rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniem. 

3. Podejmowanie działań interwencyjnych zgodnych z obowiązującymi w szkole procedurami. 

4. Wspieranie uczniów w ich rozwoju, motywowanie do podejmowania różnych form 

aktywności. 

5. Systematyczne ocenianie efektów podejmowanych działań wychowawczych  

i zapobiegawczych, informowanie na śródrocznym i rocznym posiedzeniu rady pedagogicznej  

o efektach swoich działań w tym zakresie. 

6. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

i pozalekcyjnych oraz w trakcie wycieczek poprzez: 

a) przestrzeganie obowiązujących regulaminów dotyczących bezpieczeństwa 

uczniów podczas zajęć, 

b) kontrolowanie pod względem BHP miejsca, w którym odbywają się zajęcia, 

c) samodzielne usuwanie zagrożenia lub niezwłoczne poinformowanie o nim 

dyrektora szkoły, 

d) sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach, 

e) pełnienie dyżurów na przerwach wg harmonogramu zatwierdzonego przez 

dyrektora szkoły, 

f) sprowadzanie uczniów klas młodszych do szatni po zakończonych zajęciach 

edukacyjnych. 
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7. Bezwzględne przestrzeganie regulaminu dyżurów przez nauczycieli, w szczególności: 

a) punktualne rozpoczynanie dyżuru i ciągła obecność nauczyciela w miejscu 

podlegającemu nadzorowi, 

b) aktywne pełnienie dyżuru, 

c) reagowanie na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów, 

d) zastępowanie nieobecnego nauczyciela na dyżurze nauczycielem wyznaczonym  

przez dyrektora szkoły, 

f) zgłaszanie dyrektorowi szkoły sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci, 

g) natychmiastowe informowanie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku 

i podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy. 

8. Na początku roku szkolnego zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie 

szkoły i poza nią przez wychowawcę klasy. 

9. Sprawowanie opieki nad uczniami uczęszczającymi na zajęcia świetlicowe i przebywającymi 

w świetlicy przed i po zajęciach edukacyjnych, przez opiekuna świetlicy. 

10. Sprawowanie opieki przez nauczyciela bibliotekarza nad uczniami korzystającymi  

z księgozbioru podręcznego i stanowisk komputerowych w bibliotece szkolnej. 

11. Pełnienie dyżurów na korytarzach szkolnych i w szatni przez pracowników obsługi podczas 

przerw międzylekcyjnych i w czasie trwania zajęć. 

12. Kontrolowanie przez pracowników obsługi osób wchodzących na teren szkoły i zgłaszanie 

tego faktu dyrektorowi szkoły. 

13. Reagowanie na przejawy niewłaściwego zachowania zagrażającego bezpieczeństwu 

uczniów przez pracowników administracji i obsługi zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

§ 12 

Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1. Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) 

w zakresie bezpieczeństwa. 

2. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego  

w szkole programu wychowawczo - profilaktycznego. 

3. Wdrożenie i dostosowywanie do specyfiki szkoły procedur postępowania w sytuacjach 

kryzysowych i zagrożenia. 

4. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. 

5. Przeprowadzanie rozmów i wywiadów środowiskowych z uczniami, ich rodzicami.  
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6.Sporządzanie kontraktów zawierających zobowiązania ucznia z trudnościami 

wychowawczymi, szkoły i rodziców oraz monitorowanie realizacji przyjętych zadań. 

7. Współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego. 

8. Nawiązywanie współpracy z sądem rodzinnym, policją, strażą miejską w sytuacjach 

wymagających interwencji tych organów. 

9. Współpraca z innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie rozwiązywania 

problemów dzieci. 

10. Przekazywanie uczniom, rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły informacji 

na temat zasad postępowania z uczniami wymagającymi szczególnej opieki. 

 

Rozdział 5 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

§ 13 

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w oddziale przedszkolnym 

oraz w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych 

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.  

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności: 

1) ze szczególnych uzdolnień; 

2) z niepełnosprawności; 

3) z choroby przewlekłej; 

4) z niedostosowania społecznego; 

5) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 
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11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) nauczyciela, wychowawcy klasy, specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem; 

4) dyrektora; 

6) poradni; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

12) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

13) organizacji pozarządowej, lub innej instytucji lub podmiotów działających na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

 § 14 

1. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie 

bieżącej pracy oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne 

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

2. W oddziale przedszkolnym i szkole udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega 

na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

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

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1 ) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

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

4)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) porad i konsultacji; 

8) warsztatów. 

§ 15 

Dyrektor organizuje wspomaganie w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

§ 16 

1. Do zadań nauczycieli i wychowawców należy: 

1)rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

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

3)rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;  

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów  

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, 

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń 

w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia 

oraz planowania dalszych działań. 

2. Nauczyciele są obowiązani indywidualizować pracę z dzieckiem i uczniem  

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka i ucznia. Nauczyciele 

mają również obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka i ucznia. 
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3. Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy  

z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym  

w przypadku uczniów klas I – III rozpoznanie deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności 

językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału 

ucznia i jego zainteresowań, szczególnych uzdolnień oraz wspomagają uczniów  

w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami. 

§ 17 

Do zadań pedagoga i psychologa należy  

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

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; 

2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo ucznia w życiu szkoły; 

3) Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych potrzeb; 

4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży; 

5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów; 

6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) Wspieranie nauczycieli i wychowawców 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 
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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.  

§ 18 

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

odpowiednio do poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 19 

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia 

form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy będą realizowane jest zadaniem zespołu powołanego przez dyrektora szkoły. 

§ 20 

Zakres indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz tryb jego opracowania 

określają odrębne przepisy. 

§ 21 

Dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do oddziału przedszkolnego lub szkoły, ale ze względu 

na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą 

realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie 

z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu 
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nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych szkoła organizuje ZIDYWIDUALIZOWANĄ 

ŚCIEŻKĘ  REALIZACJI OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO  PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

ORAZ ZIDYWIDUALIZOWANĄ ŚCIEŻKĘ KSZTAŁCENIA zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 22 

Podczas udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oddział przedszkolny i szkoła 

współpracują: 

1) z rodzicami uczniów; 

2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) z placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami; 

5) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży, z którymi współdziałanie ma zwiększać efektywność 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Rozdział 6 

Zasady promocji i ochrony zdrowia 

§ 23 

1.  Celem edukacji zdrowotnej w szkole jest pomoc uczniom w: 

1) poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfikowaniu  

i rozwiązywaniu własnych problemów zdrowotnych; 

2) rozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać; 

3) rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi; 

4) wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości; 

5)rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych, sprzyjających dobremu 

samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia; 

6) przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia 

zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej. 

2. Do realizacji celów szkoła podejmuje działania w szczególności: 

1) Umożliwia uczniom dostęp do produktów i napojów o walorach zdrowotnych; 

2) Umożliwia spożywanie śniadań szkolnych w świetlicy szkolnej przez uczniów, (klasy 

młodsze wspólnie z nauczycielem); 
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3) Uczestniczy w programach, ustanowionych przez Komisję Europejską w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego: „ Szklanka 

Mleka”, „ Owoce i warzywa w szkole”, „Śniadanie daje moc”; 

4) Zapewnia uczniom i pracownikom dostęp do wody pitnej; 

5) Organizuje dożywianie uczniów z rodzin o niskich dochodach  w sposób 

przeciwdziałający ich dyskryminacji; 

6) Nauczyciele realizują wymagania dotyczące prawidłowego odżywiania zawarte 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie poszczególnych 

przedmiotów, w tym organizują zajęcia praktyczne związane z przygotowaniem 

zdrowych posiłków; 

7) Szkoła promuje swoje działania w środowisku lokalnym; 

8) Szkoła organizuje kiermasze zdrowej żywności, stoisko „Witaminka”; 

9) Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych i zawodów. 

 

Dział I I I  

 

ORGANY WEWNĘTRZNE SZKOŁY I  ICH KOMPETENCJE  

 

§ 24  

Organy wewnętrzne szkoły: 

1. Dyrektor szkoły, 

2. Rada pedagogiczna, 

3. Samorząd uczniowski, 

4. Rada rodziców. 

 

Rozdział 1 

Dyrektor 

§ 25  

1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjny w szkole. 
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3. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego we współpracy z innymi nauczycielami 

przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy 

szkoły. 

4. Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 

5. Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności: 

1) diagnozę pracy szkoły lub placówki; 

2) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego; 

3) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad. 

6. Monitoruje pracę szkoły. 

7. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki wszystkim pracownikom i uczniom 

szkoły. 

8. Zapewnia organizacyjne, kadrowe, materialne i techniczne warunki sprawnej  

i efektywnej realizacji zadań szkoły. 

9. Kieruje działalnością rady pedagogicznej jako jej przewodniczący. 

10. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących. 

11.  Jest kierownikiem zakładu pracy, w rozumieniu prawa pracy, dla wszystkich pracowników 

zatrudnionych w szkole - nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 

12. Dokonuje podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy i przydziału czynności 

służbowych wszystkim pracownikom szkoły. 

13. Dokonuje oceny pracy podległych pracowników szkoły. 

14. Organizuje kancelarię szkoły i składnicę akt szkoły. 

15. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym gminy i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie. 

16. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

17. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych. 

18. Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 
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19. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia.  

20. Organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

§26 

W realizacji zadań dyrektor ma prawo: 

1. Dokonywać podziału zadań na poszczególne stanowiska pracy oraz dokonywać podziału 

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności między wszystkich pracowników szkoły. 

2. Powoływać nauczycieli i wychowawców na stanowiska kierownicze. Tryb powołania na te 

stanowiska określają odrębne przepisy. 

3. Zatrudniać, zwalniać oraz dokonywać zmian w stosunku pracy nauczycieli  

i wychowawców oraz innych pracowników szkoły na warunkach określonych  

w przepisach szczególnych. 

4. Wstrzymywać wykonanie uchwały rady pedagogicznej podjętej niezgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły 

niezwłocznie powiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie 

organu prowadzącego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

5. Przyznawać pracownikom nagród, wyróżnień, premii pieniężnych, a także występowania 

z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wewnętrznych organów szkoły, w sprawach odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

6. Wymierzać kary porządkowe nauczycielom, wychowawcom oraz pozostałym pracownikom 

szkoły, stosownie do postanowień Kodeksu Pracy. 

7. Występowania do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia, który wszedł w konflikt  

z prawem do innej szkoły, po wyczerpaniu wszystkich kar przewidzianych w niniejszym 

statucie, zgodnie z wnioskiem rady pedagogicznej. 

8. Dysponowania składnikami majątkowymi i funduszami w granicach przewidzianych 

przepisami szczególnymi. 

9. Podejmowania decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami. 

§ 27 

Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za: 
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1. Dobór nauczycieli i wychowawców w szkole. 

2. Właściwą organizację pracy w szkole i jakość osiąganych wyników w jej działalności. 

3. Dobór zadań do planu pracy szkoły. 

4. Skuteczność nadzoru pedagogicznego i administracyjnego w szkole. 

5. Zapewnienie w szkole bezpiecznych, higienicznych warunków pracy oraz nauki 

pracownikom i uczniom. 

6. Kształtowanie właściwej atmosfery pracy oraz stosunków międzyludzkich 

wśród pracowników szkoły i wśród uczniów. 

7. Realizację potrzeb socjalnych (związanych z wykonaniem pracy zawodowej i nauką) 

pracowników i uczniów szkoły. 

8. Właściwe gospodarowanie składnikami majątkowymi i zasobami finansowymi szkoły 

oraz ich zabezpieczeniem przed kradzieżą, zaginięciem, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

9. Opracowywanie, klasyfikowanie, składowanie, przechowywanie i zabezpieczenie 

dokumentacji kancelarii szkoły. 

 

Rozdział 2 

Rada pedagogiczna 

§ 28 

1. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole. 

2. Rada pedagogiczna: 

1) jest wewnętrznym, kolegialnym organem szkoły powołanym do rozpatrywania, 

oceniania i rozstrzygania wszystkich spraw dotyczących statutowej działalności szkoły, 

niezastrzeżonych dla innych organów wewnętrznych, a w szczególności dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki; 

2) podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy jej członków; 

3) podejmuje decyzje stanowiące, opiniujące i wnioskujące. 

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
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3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,  w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ  sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły; 

6) uchwalanie statutu i jego zmiany. 

4. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należą w szczególności: 

1) organizacja 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 szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;  

5) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego innego  

niż obowiązkowy), zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa,  

ale program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

5. Do kompetencji wnioskujących Rady Pedagogicznej należą sprawy: 

1) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora szkoły  

z funkcji kierowniczej; 

2) występowanie do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

3) występowanie do dyrektora szkoły o podjęcie działań w stosunku do kuratora oświaty 

o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej po wyczerpaniu wszystkich kar 

przewidzianych w niniejszym statucie; 

4) występowanie do dyrektora szkoły o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku 

noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. 

6. Pracą rady pedagogicznej kieruje przewodniczący rady. 

7. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który po zakończeniu  

I półrocza przedstawia radzie ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

natomiast do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia pełne wyniki i wnioski 
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ze sprawowanego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Dyrektor  szkoły  dwukrotnie  

w roku   szkolnym   przedstawia radzie pedagogicznej informacje o działalności szkoły. 

8. Rada pedagogiczna opracowuje i przedkłada radzie rodziców do uchwalenia projekt statutu 

szkoły albo jego zmian. 

9. Organizację, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy rady pedagogicznej określa  

jej regulamin. 

 

Rozdział 3 

Samorząd uczniowski 

§ 29 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany  

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski  

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak: 

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

i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu. 

6. W strukturach samorządu uczniowskiego działa rada wolontariatu. 

1) Celem rady w szczególności jest: 

a) rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, 
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b) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu, 

c) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej, 

d) umożliwianie uczniom podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, 

chorych, samotnych, 

e) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy, 

f) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach, 

g) wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów, w tym kulturalnych, sportowych, 

h) promowanie życia bez uzależnień, 

i) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów, 

2) W skład rady wolontariatu wchodzą chętni uczniowie z poszczególnych oddziałów; 

3) Opiekunem rady wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy pełnią w danym 

roku funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego; 

4) W działaniach wolontariatu uczestniczą chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice; 

5) Rada wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem organizuje przygotowanie swoich 

członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących  

przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących;  

6) W każdym roku szkolnym dla nowych członków przeprowadza się zajęcia 

warsztatowe, w czasie których przyszli wolontariusze otrzymują odpowiedź: na jakich 

zasadach opiera się wolontariat, pokazuje się plusy i minusy takiej aktywności; 

7) Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach. 

7. Szczegółowy zakres zadań oraz zasady funkcjonowania samorządu określa jego regulamin. 

 

Rozdział 4 

Rada rodziców 

§ 30 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów. 

2. Wybory do rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym. 

1) W skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, tzw. „trójek”, 

wybranych w tajnych wyborach na zebraniu klasowym. 

3. Rada wyraża interesy uczniów wobec dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i organów 

zewnętrznych szkoły. 

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 
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prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

5. Rada rodziców w realizacji swoich zadań, dla uzyskania jak najlepszych wyników swej 

działalności, współdziała z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną. 

6. W szczególności do zadań rady rodziców należy: 

1) tworzenie i uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania oraz planu finansowego szkoły; 

3) ułatwienie szkole współpracy i współdziałania z rodzicami lub opiekunami prawnymi  

w zagospodarowaniu wolnego czasu uczniów, wypoczynku, rekreacji i rozrywki,  

a także w organizacji i prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

4) udzielanie szkole pomocy w organizowaniu i prowadzeniu żywienia, a także  

w organizowaniu i realizacji pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się  

w trudnej sytuacji życiowej; 

5) udzielanie szkole pomocy wychowawczej i materialnej w organizacji wycieczek 

szkolnych i innych spraw związanych z nauką i wychowaniem dzieci; 

6) udzielanie szkole pomocy w tworzeniu warunków funkcjonowania samorządu 

uczniowskiego; 

7) wyrażanie zgody na wprowadzenie przez dyrektora szkoły obowiązku noszenia  

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 

8) uzgadnianie z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju; 

9) gromadzenie środków  finansowych pochodzących z dobrowolnych składek   

rodziców i różnych dotacji, w celu stałego polepszenia warunków pracy dydaktycznej 

i wychowawczej oraz podnoszenia wyników; 

10) opiniowanie podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia lub inne 

organizacje.  

7. Szczegółowy zakres działania, zadania, strukturę i zasady funkcjonowania rady rodziców 

określa regulamin. 

 

Rozdział 5 

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi  
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§ 31 

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

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele rady rodziców, samorządu uczniowskiego, przedstawiciele stowarzyszeń 

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie 

i wzbogacenie form działalności dydaktycznej,  wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w posiedzeniu rady pedagogicznej zgłaszają swoją 

prośbę dyrektorowi szkoły, który po konsultacji z radą pedagogiczną informuje o podjętej 

decyzji w ciągu 3 dni od złożonej prośby.   

3. Dyrektor rozpatruje wnioski zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego  

i zasadami rozpatrywania skarg i wniosków  obowiązujących w szkole. O sposobie rozpatrzenia 

sprawy informuje zainteresowanych na piśmie zgodnie z kpa. 

4. Opinie rady rodziców dyrektor szkoły bierze pod uwagę przy rozpatrywaniu spraw. 

5. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów.  Rada pedagogiczna oraz dyrektor rozpatrują wnioski zgodnie z kpa.  

§ 32 Warunki współdziałania organów 

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,  

umożliwiając swobodne działanie innym organom szkoły. 

2. Każdy organ szkoły działa zgodnie z zakresem swoich uprawnień i kompetencji, wspólnie  

realizują cele i zadania szkoły. 

3. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1, dyrektor 

organizuje spotkania z przedstawicielami organów szkoły. 

4. Każdy organ planuje swoją działalność na rok szkolny, a plany działań powinny uchwalić 

nie później niż do końca września. 

5. Każdy organ włącza się do realizacji zadań nie naruszając kompetencji organu 

uprawnionego. 

6. Organy szkoły przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły w formie pisemnej. 

7. Wszystkie organy szkoły dbają o właściwą i bieżącą wymianę informacji. 

8. Organy zobowiązane są do przekazywania dyrektorowi szkoły, kopii uchwał podjętych 

w ramach ich kompetencji stanowiących. 
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§ 33 Rozwiązywanie sporów między organami  

1. Wszystkie sprawy konfliktowe, które pojawiają się w szkole są rozwiązywane w ramach 

kompetencji  i możliwości szkoły:   

1) w relacji uczeń – uczeń spór rozstrzyga wychowawca, samorząd uczniowski, pedagog 

szkolny;  

2) w relacji uczeń – nauczyciel spór rozstrzyga wychowawca, pedagog szkolny;  

a) jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami 

dotyczy wychowawcy klasy postępowanie podejmuje dyrektor; 

3) w relacji rodzic – nauczyciel  spór rozstrzyga wychowawca, pedagog szkolny, dyrektor;  

4) w relacji nauczyciel – nauczyciel spór rozstrzyga dyrektor szkoły; 

5) w relacji nauczyciel – dyrektor spór rozstrzyga organ nadzorujący/organ prowadzący. 

2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu lub odwołania się od sposobu rozpatrzenia 

skargi każda z zainteresowanych stron może zgłosić sprawę dyrektorowi poprzez złożenie 

pisma, z zastrzeżeniem, że jeżeli stroną sporu jest uczeń, pismo składają jego rodzice.  

3. Dyrektor prowadzi postępowanie wyjaśniające, z zastrzeżeniem, że jeżeli stroną w sporze 

jest dyrektor, postępowanie wyjaśniające prowadzi organ prowadzący lub nadzorujący,  

w zależności od charakteru konfliktu.  

4. Dyrektor zapoznaje się ze sprawą, analizuje fakty, okoliczności, ewentualnie dokumentację, 

przeprowadza rozmowy z zainteresowanymi stronami.  

5. Dyrektor prowadzi postępowanie wyjaśniające nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia 

sprawy, z zastrzeżeniem, że do terminu tego nie wlicza się czasu oczekiwania na niezbędne dla 

postępowania decyzje/opinie niezależnych instytucji zewnętrznych. 

6. W celu rozwiązania sporu dyrektor powołuje w ciągu 5 dni od zgłoszenia sprawy zespół 

mediacyjny.  

1) W skład zespołu wchodzi w zależności od przedmiotu sprawy: opiekun samorządu, 

przedstawiciele rady pedagogicznej, przedstawiciele rady rodziców, pedagog szkolny; 

a) Gdy konflikt dotyczy przewodniczącego któregokolwiek z organów szkoły, 

zostaje on wyłączony ze składu osobowego zespołu, a dołącza się innego 

przedstawiciela tego organu. 

2)  Zespół mediacyjny liczy co najmniej 3 osoby; 

3)  Zespół zbiera się nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego powołania, o wynikach 

pracy zespołu przewodniczący zespołu informuje niezwłocznie dyrektora; 
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4) O sposobie załatwienia sprawy dyrektor informuje osobę zgłaszającą na piśmie  

za potwierdzeniem odbioru.  

7. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego 

nadzór pedagogiczny, w zależności od rodzaju sprawy. 

8. W przypadku pisemnej skargi o naruszeniu praw dziecka dyrektor powołuje komisję 

rozpatrującą zasadność skargi, w skład której wchodzą: 

1) przedstawiciele stron konfliktu; 

2) mediator niezaangażowany w konflikt; 

3) dyrektor zespołu. 

9. Komisja w trakcie postępowania gromadzi dowody, prowadzi rozmowy ze świadkami 

zdarzenia oraz stronami, których sprawa dotyczy. 

10. Pisemną skargę może złożyć, w terminie 14 dni od zaistnienia wydarzenia: 

1) uczeń; 

2) rodzice ucznia; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców; 

5) pracownik szkoły. 

11. W terminie 14 dni komisja wydaje uczniowi i jego rodzicom pisemną decyzję 

potwierdzającą lub negującą naruszenie praw. Stanowisko komisji jest ostateczne  

i nie podlega trybowi odwołań. 

12. W przypadku stwierdzenia zasadności skargi dyrektor zespołu udziela kary, zgodnie    

z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy. 

13. W przypadku skargi nieuzasadnionej dyrektor zespołu kończy procedurę, odpowiadając 

pisemnie na postawione zarzuty. 

 

Dział IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY  

 

Rozdział 1  

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły  

§ 34 

1.   Do szkoły przyjmuje się: 
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1) dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po uprzednim zgłoszeniu się rodziców 

(prawnych opiekunów); 

2) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, po pozytywnym rozpatrzeniu  

przez dyrektora szkoły wniosku o przyjęcie, złożonego przez rodziców (prawnych 

opiekunów). 

2. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą  

7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.  

1) Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym kończy  6 lat; 

2) Dyrektor przyjmuje dziecko 6 letnie do szkoły jeżeli: 

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo 

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

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną 

założoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza 

rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. 

1)  Wniosek wraz z opinią, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego, rodzice składają w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego,  

w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego; 

2) Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, 

kontynuuje przygotowanie przedszkolne; 

3) 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. 

4. Do oddziału przedszkolnego, realizującego roczne przygotowanie przedszkolne, 

przyjmowane są dzieci, które w danym roku kończą 6 lat. 

1)  Dzieci sześcioletnie, które nie realizują obowiązku szkolnego, podlegają 

obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu. 

5. Obowiązek szkolny dziecka trwa do ukończenia szkoły podstawowej tj. klasy ósmej, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 
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§ 35 

W skład szkoły wchodzą: 

1. Zasoby ludzkie, tj. pracownicy szkoły, uczniowie oraz inne osoby związane  

z działalnością szkoły. 

2. Zasoby materialne, tj. składniki majątkowe szkoły będące jej własnością. 

3. Zasoby finansowe stanowiące źródło pokrycia potrzeb szkoły. 

§ 36 

Zasady ewidencji i gospodarowania składnikami majątkowymi określają odrębne przepisy. 

§ 37 

W strukturze szkoły funkcjonują: 

1. Biblioteka szkolna. 

2. Świetlica szkolna. 

§ 38 

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia. 

2. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. 

§ 39 

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku.  

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor 

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

zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

Rozdział 2 

Organizacja oddziału 

§ 40 

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

w danym roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania zgodnie z programami nauczania zawartymi  

w szkolnym zestawie programów nauczania. 

2. W szkole tworzy się oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 



35 

§ 41 

Przy nauczaniu niektórych przedmiotów oddziały mogą być dzielone na mniejsze grupy. 

Zasady tego podziału określają odrębne przepisy. 

§ 42 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i 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 ogółem tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

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

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

 

§ 43 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, gdy dziecko rozpoczyna naukę  

w oddziale przedszkolnym il nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może 

natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi. 

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

 

§ 44 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie  

do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły  

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 
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§ 45 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a 

szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

§ 46 

Nauka szkolna rozpoczyna się o 8:15. Przerwy między lekcjami ustala się zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej. 

§ 47 

Obecność uczniów na zajęciach jest obowiązkowa. 

§ 48 

Dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów w szkole organizowane są różne formy zajęć 

pozalekcyjnych. Są to np. koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe i inne, które mogą być 

prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych  

lub międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych. 

§ 49 

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny. 

§ 50 

Pracą lekcyjną i pozalekcyjną kierują nauczyciele poszczególnych przedmiotów  

oraz opiekunowie prowadzący zajęcia. 

§ 51 

Podczas nauki szkolnej każdy uczeń podlega systematycznej i częstej ocenie w zakresie 

zdobywania wiedzy i nabywanych umiejętności. 

§ 52 

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza kończone klasyfikacją uczniów. Klasyfikację półroczną 

przeprowadza się do 31 stycznia każdego roku w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły  

i podanym do wiadomości ogólnej przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku szkolnym. 

Klasyfikacja roczna stanowi podstawę do podjęcia decyzji o promowaniu uczniów do klasy 

programowo wyższej lub pozostawienie w tej samej klasie na drugi rok. 
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§ 53 

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z pomieszczeń  

do nauki wyposażonych w odpowiedni sprzęt i pomoce szkolne modernizowane w miarę 

potrzeb i możliwości finansowych, pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, 

biblioteki z centrum multimedialnym, świetlicy, sali gimnastycznej, boiska z terenowymi 

urządzeniami do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, miasteczka ruchu drogowego, 

ekopracowni oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 

 

Rozdział 3 

Zasady organizacji zespołów nauczycielskich 

§ 54 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół wychowawczy, 

którego zadaniem jest w szczególności udzielanie wsparcia i pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, współpraca w zakresie 

nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiana informacji. 

2. W szkole funkcjonują następujące zespoły nauczycielskie: zespół wychowawców klas 

młodszych, zespół wychowawców klas starszych, zespół do spraw ewaluacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego, zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, zespół   

ds. przeprowadzania i analizy egzaminów próbnych. 

3. Dyrektor szkoły może powoływać  w ciągu roku szkolnego inne zespoły problemowo-

zadaniowe.  

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły lub na wniosek 

zespołu.  

5. W pracach zespołów mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami szkoły,  

po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem. 

6. Zespoły określają plany pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. 

7. Podsumowanie pracy zespołów odbywa się podczas ostatniego w danym półroczu zebrania 

rady pedagogicznej. 

8. Cele i zadania zespołów obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 
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a także opiniowania proponowanych programów z zakresu kształcenia ogólnego 

przed dopuszczeniem do użytku w szkole; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 

3) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania 

nowatorskich form i metod pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez 

organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych programów nauczania; 

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

6) realizowanie zadań  wynikających z przepisów prawa i przypisanych zespołowemu 

działaniu. 

 

Rozdział 4 

Organizacja biblioteki szkolnej 

§ 55 

1. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum informacji zaspokajającym potrzeby  

i zainteresowania uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców. 

2. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni oraz czytelni przeznaczonej  

do korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism, środków audiowizualnych, 

multimedialnych i Internetu. 

3. Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie - na podstawie listy uczniów w dzienniku klasowym; 

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły; 

3) rodzice uczniów, którzy aktualnie uczęszczają do szkoły. 

4. Prawa i obowiązki użytkowników biblioteki oraz szczegółowe warunki korzystania  

przez uczniów z materiałów bibliotecznych w tym z podręczników, materiałów edukacyjnych  

i ćwiczeniowych określa regulamin biblioteki zatwierdzony przez dyrektora szkoły,  

z uwzględnieniem konieczności zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania  

tych podręczników i materiałów. 

5. Biblioteka szkolna: 
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1) udostępnia książki i inne źródła informacji; 

2) gromadzi, udostępnia i wypożycza podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

3) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje  

ich kulturę czytelniczą; 

4) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania  

z różnych źródeł informacji oraz efektywnego posługiwania się technologią 

informacyjną; 

5) stanowi ośrodek informacji o dokumentach, materiałach dydaktycznych 

gromadzonych w szkole; 

6) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia  

i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się; 

7) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów; 

8) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

9) współpracuje z innymi bibliotekami oraz placówkami kulturalnymi działającymi  

na terenie gminy Głuchów. 

6. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) praca pedagogiczna: 

a) praca indywidualna z uczniem, 

b) udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji programu dydaktycznego 

i wychowawczego szkoły, 

c) systematyczne zapoznawanie się z ofertą księgarń i wydawnictw, 

d) udostępnianie zbiorów użytkownikom, 

e) udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych, 

źródłowych, 

f) poradnictwo w doborze literatury, 

g) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa (wizualnych, 

słownych), 

h) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

     i) przygotowanie okresowych analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia 

rady pedagogicznej (2 razy w roku); 
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2) praca organizacyjno-techniczna: 

a) opracowanie rocznego planu pracy, 

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem szkoły, 

c) ewidencja zbiorów bibliotecznych, 

d) opracowywanie zbiorów, 

e) przeprowadzenie skontrum, 

f) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

g) selekcja zbioru, 

h) prowadzenie warsztatu informacyjnego, 

i) doskonalenie warsztatu pracy, 

j) konserwacja księgozbioru; 

3) współpraca z uczniami: 

a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych 

uczniów, 

b) pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, 

c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad 

przedmiotowych, egzaminów oraz uczniom mającym trudności w nauce, 

d) angażowanie uczniów w konkursy; 

4) współpraca z nauczycielami: 

a) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

b) pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-

wychowawczych, 

c) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

d) realizacja zamówień tematycznych wspierających proces dydaktyczny, 

wychowawczy  

i opiekuńczy, 

e) współudział w organizacji imprez szkolnych i konkursów, 

f) udostępnianie czytelni nauczycielowi pracującemu z małymi grupami 

uczniów, 

g) udostępnianie stanowisk komputerowych nauczycielom pracującym 

indywidualnie oraz  

z małymi grupami uczniów, 
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h) organizowanie pracy uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych na 

prośbę nauczyciela, wychowawcy i pedagoga; 

5) współpraca z rodzicami: 

a) zapewnienie rodzicom swobodnego i stałego dostępu do informacji na temat 

czytelnictwa swojego dziecka na podstawie posiadanej dokumentacji, 

b) pomoc w doborze lektury dla ucznia, wypożycza potrzebne materiały, 

c) korzystanie z pomocy i współuczestnictwa rodziców w organizowaniu 

wystaw, konkursów i imprez czytelniczych; 

6) współpraca z innymi bibliotekami: 

a) nawiązanie współpracy z innymi bibliotekami i udział w zajęciach 

bibliotecznych, uczestnictwo  

w spotkaniach literackich i konkursach organizowanych przez biblioteki, 

b) wymiana wiedzy i doświadczeń, 

c) wypożyczenia międzybiblioteczne. 

7. Czas otwarcia biblioteki podporządkowany jest potrzebom uczniów i ustalony jest 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który: 

1) monitoruje realizację  rocznego planu pracy biblioteki (zatwierdzony uchwałą rady 

pedagogicznej); 

2)zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie i środki finansowe; 

3) inspiruje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką  w wykorzystaniu zbiorów 

biblioteki oraz w pracy pedagogicznej; 

4) zarządza kontrolę księgozbioru (skontrum); 

5) obserwuje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza; 

6) zatwierdza protokolarnie przekazywanie biblioteki szkolnej nowemu 

pracownikowi; 

7) zatwierdza protokoły ubytków oraz protokoły skontrum. 

 

Rozdział 5 

Organizacja świetlicy szkolnej 

§ 56 

1. Opieką w świetlicy szkolnej objęci są przede wszystkim uczniowie: 
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1)  oczekujący na zajęcia lub oczekujący na autobus, korzystający  z  dowozu 

organizowanego przez  gminę; 

2) nieuczęszczający na zajęcia religii/etyki;  

3) nieuczestniczący z powodu zwolnienia w zajęciach w-f; 

4) niemający zajęć z powodu podziału na grupy na niektórych przedmiotach; 

5) pozostali uczniowie w miarę wolnych miejsc. 

2. Liczba uczniów pod opieką jednego nauczyciela na zajęciach świetlicowych  

nie przekracza 25. 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych  

przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. 

5. Zajęcia w świetlicy kładą szczególny nacisk na:  

1) rozwijanie zainteresowań uczniów; 

2) prawidłowy rozwój fizyczny; 

3) odrabianie lekcji. 

6. Celem działalności świetlicy szkolnej jest: 

1) Zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej  

dla uczniów dojeżdżających; 

2) Udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce; 

3) Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej; 

4) Zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i stworzenie możliwości rekreacji; 

5) W szczególności do zadań świetlicy należą: 

a) organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą 

sobie z opanowaniem materiału programowego, 

b) stwarzanie warunków do nauki własnej, do wyrabiania nawyków samodzielnej 

pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, 

c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci i młodzieży 

poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie, 

d) wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem 

społecznym i przyrodniczym, aktywności społecznej i samodzielności  

w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań, 

e) przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze, organizowanie 
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rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia 

codziennego, 

f) kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków  

do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury 

zdrowotnej, 

g) organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego wychowanków,  

w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu 

prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków, 

h) rozpoznawanie i zapewnienie realizacji aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży. 

7. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.  

§ 57 

Uczniowie dojeżdżający.  

1. Dla uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 km (w klasach 0 – III) lub 4 km  

(w klasach IV – VI) Urząd Gminy w Głuchowie organizuje dowóz.  

2. Opiekę nad uczniami sprawuje pracownik urzędu gminy. 

 

Rozdział 6 

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

§ 58 

1. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. 

2. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku 

przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników. 

1) Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami 

ewakuacyjnymi obowiązującymi w szkole; 

2)    W celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa punkcie 2. 

dyrektor szkoły współpracuje z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa powołanym 

spośród nauczycieli. 

3. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących 

w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej  

i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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1) Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca 

prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami miejsce 

zagrożenia i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby; 

2) Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie 

usunięte; 

3) Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte 

przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp. 

4. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) 

oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje 

sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera 

odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych 

i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani 

przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali 

gimnastycznej ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego. 

1) Na pierwszych zajęciach roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów  

z obowiązującym regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego 

i terenu rekreacyjnego; 

2) Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznania 

się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców; 

3) Przed wyjazdem na zawody sportowe nauczyciel ma obowiązek każdorazowo uzyskać 

pisemną zgodę rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań 

zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są 

do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody. 

§ 59 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów  

przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia nieobecności ucznia w dzienniku.  

W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel 

zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub dyrektora 

oraz rodziców. 

2. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli 15 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych 

dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia do zakończenia tychże zajęć, z wyjątkiem: 
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1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się  

do świetlicy do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela 

świetlicy szkolnej; świetlica szkolna działa od godz. 7.00 i każdy uczeń, który przyszedł 

do szkoły wcześniej, przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych,  

ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy; 

2) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy 

pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia  

do chwili ich zakończenia. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie  

z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki 

realizowanej w danym dniu. 

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą: 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne w czasie ich trwania; 

2) nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia -  

za uczniów przebywających w czasie przerw poza salami lekcyjnymi; 

3) nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel świetlicy szkolnej - za uczniów przebywających pod 

jego opieką. 

5. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie przebywają na korytarzu  

przy sali, w której będą mieli zajęcia. 

§ 60 

1. Z uwagi na bezpieczeństwo w szkole i poza nią wprowadza się następujące zasady  

zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych. 

1) Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

a) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

b) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu 

rodziców przez ucznia, nauczyciela, innego pracownika szkoły lub pielęgniarkę 

i odebraniu ucznia przez rodzica lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną; 

2) Zwolnienie ucznia możliwe jest tylko w przypadku pisemnej podpisanej  

przez rodziców lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły 

rodzica i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem 

przedmiotu; 

3) W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu zwolnienia 
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ucznia dokonuje dyrektor lub inny nauczyciel; 

4) W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia  

lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel powiadamia rodziców ucznia 

a) ucznia odbiera rodzic lub wyznaczona przez niego inna osoba dorosła 

najszybciej jak to możliwe, 

b) w sytuacji, kiedy po odbiór ucznia zgłosi się rodzic, którego zachowanie 

wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 

wzywa się policję. 

2. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza. 

§ 61 

1. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli  

i pracowników niepedagogicznych. Jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom. 

2. Na terenie boiska szkolnego, miasteczka ruchu drogowego oraz na placu zabaw uczniowie 

mogą przebywać tylko i wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, rodziców zgodnie z 

obowiązującym regulaminem korzystania z boiska, miasteczka ruchu drogowego i placu zabaw 

oraz zobowiązani są do przestrzegania tego regulaminu. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu 

na zawodach sportowych i innych uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami dyrektora 

szkoły. 

4. Każda impreza w szkole musi być zgłoszona do dyrektora szkoły. Odbywa się za jego zgodą. 

Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią odpowiada 

nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.  

5. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. 

Nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, 

powiadomienia dyrektora szkoły i rodziców ucznia o zaistniałym wypadku. 

6. W szkole prowadzi się zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie  

w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających 

funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. 

7. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownicy szkoły mają obowiązek 

kontrolowania osób wchodzących na teren placówki. 

8. Uczeń nie może samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych 

zajęć. Nie wolno mu bez pozwolenia nauczycieli opuścić sali lekcyjnej. 
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9. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się  

pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nauczyciel niezwłocznie zawiadamia 

dyrektora szkoły lub wicedyrektora, który w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji 

oraz zawiadamia rodziców ucznia. 

10. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani  

są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu. Szkoła 

nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży 

dyrektor szkoły lub wicedyrektor zgłasza na policję. 

11. Zabrania się uczniom przebywania na parkingu dla pracowników szkoły, z wyłączeniem 

czasu pozostawiania i odbierania roweru. 

12. Uczniów, którzy mają pisemne zgody rodziców na samodzielny powrót do domu  

po zakończeniu zajęć obowiązuje niezwłocznie opuszczenie terenu szkoły.  

13. Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo uczniów kończy się w chwili opuszczenia 

przez nich szatni i wyjścia z terenu szkoły do domu.  

14. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego 

dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

1) Szkoła  pomaga w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie 

rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze 

ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców; 

2) W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub nauczyciela, dyrektor 

szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu z kosztów ubezpieczenia w ramach 

promocyjnej oferty ubezpieczyciela. 

15. Szkoła prowadzi stałą lub/i doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin  

o trudnej sytuacji materialnej. 

 

Rozdział  7 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

§ 62 

 1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII. 

2. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych  

przez doradcę zawodowego, zmierzające do stworzenia takich działań, które zapewnią 

uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji  
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i zainteresowań - w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu. 

Ma również za zadanie rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, 

podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych 

wyborów. Ma wykształcić u uczniów umiejętność radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką 

adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

3. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami  

i nauczycielami. 

4. W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi  

oraz stara się przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych 

do lokalnych zakładów i instytucji lub zapraszając przedstawicieli zawodów lokalnego rynku 

pracy. 

 

Rozdział 8 

Działalność innowacyjna szkoły 

§ 63 

1.  Szkoła z własnej inicjatywy prowadzi innowacje pedagogiczne, zwaną dalej „innowacjami”. 

2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające 

na celu poprawę jakości pracy szkoły. 

3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji 

planowanych działań innowacyjnych. 

5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się 

o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę. 

6. Innowacja, o której mowa w ust. 5 może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez 

organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji. 

9. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada 

pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole  

po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) opinii rady pedagogicznej; 
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3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie  

w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane. 

10. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia 

ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji. 

 

Rozdział 9 

Współpraca szkoły z rodzicami 

§ 64 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez: 

1) organizację zebrań ogólnych i poszczególnych oddziałów wg ustalonego  

i przedstawionego harmonogramu oraz  organizację zebrań rady rodziców; 

2) prowadzenie konsultacji indywidualnych dla rodziców, w trakcie, których rodzice 

mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić  

z nauczycielem (nauczycielami) sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy 

wsparcia pedagogicznego i psychologicznego (według ustalonego harmonogramu); 

3) przekazywanie informacji o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną na półrocze 

lub koniec roku (informacja pisemna na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej); 

4) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. święto szkoły, jasełka  

i wigilie klasowe, dzień sportu, bal noworoczny, dni regionalne; 

5) włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

6) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły; 

7) udzielanie przez nauczycieli bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń 

klasowych i szkolnych;  

8) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka 

(sprawdziany, kartkówki itp.). 

2. Rodzice mają prawo do: 

1)  wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji  

i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, 

narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej; 

2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci; 
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3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły  

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka; 

4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole; 

5) wpływania na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem 

rady rodziców; 

6) żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych; 

7)  pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności 

finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole; 

8) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności  

z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji  

ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi 

dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie ich dziecka w szkole; 

9) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły; 

10) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich 

jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie. 

3. Rodzice są zobowiązani: 

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi; 

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich; 

3) dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

4) angażować się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole; 

5) przekazywać wszelkie informacje związane z możliwością osiągnięcia wspólnych,  

(tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych; 

6) osobiście włączać się w życie szkoły dziecka i stanowić istotną część społeczności 

lokalnej; 

7) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkole tak, aby wzmocnić  

ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania; 

8) zapewniać regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne; 

9) zapewniać dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć; 

10) zgłaszać się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli, 

w możliwie szybkim czasie; 

11) promować zdrowy styl życia. 

4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o: 
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1) objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie; 

2) odroczenie obowiązku szkolnego; 

3) przyspieszenie obowiązku szkolnego; 

4) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem; 

5) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki; 

6) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 

5. Zebrania rady rodziców są protokołowane. 

6. Na początku każdego roku szkolnego przekazuje się rodzicom kalendarz roku szkolnego 

oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 (ogłoszenie na stronie 

internetowej szkoły oraz w gazetce szkolnej). 

7. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy 

lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu 

wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły 

8. Wychowawca oddziału  komunikuje się z rodzicami wykorzystując: telefon, pocztę  

e-mailową, pocztę tradycyjną. 

§ 65 

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez 

względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

§ 66 

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania  

oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane 

przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym 

dziecka. 

 

Rozdział 10 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz materialna dla uczniów 

§ 67 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych  

na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 

2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
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1) drugie śniadanie; 

2) dofinansowanie wycieczek i in.; 

3) zasiłek losowy. 

§ 68 

1. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. 

2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt gminy. 

3. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje 

administracyjne. 

4. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na: 

1) wniosek rodziców; 

2) wniosek dyrektora szkoły. 

§ 69 

1. W szkole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia  

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uczniom, udzielają nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, zwani dalej „specjalistami”. 

4. 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. 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

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

z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznym i specjalistycznym, 

placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem szkół 

w tym zakresie. 

8. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=29-01-2015&qplikid=1#P1A6
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w szkole. 

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

uczniami, głównie w formie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych zajęć niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole.  

10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  

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

§ 70 

 1. Do szkoły, na wniosek rodziców, przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego. 

§ 71 

 1. Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie  

do szkoły obejmuje się go indywidualnym nauczaniem. 

2. Objęcie ucznia indywidualnym nauczaniem wymaga zgody organu prowadzącego i jest 

udzielane na wniosek rodziców. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora szkoły wraz  

z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia 

indywidualnym nauczaniem.  

4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany  

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

5. Indywidualne nauczania organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń 

określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym 

i bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające 

z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

8. Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania 
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może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych 

obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia 

oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera 

uzasadnienie. 

10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział 

w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach 

szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

§ 72 

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  

i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor 

szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć 

nauczyciela-opiekuna. 

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania 

dla danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań 

i możliwości edukacyjnych. 

4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego  

niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku  

lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie 

nauczenia. 

5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku 

szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i 

promowany w czasie całego roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą 

rodziców, rodzice lub nauczyciel. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 składa się do dyrektora szkoły  

za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, 

predyspozycjach i oczekiwaniach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza 

się do wniosku wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację  

w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga 

się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

9. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki  

lub akceptuje program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego 

kierunkiem. 

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia 

edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, 

na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości 

lub w części we własnym zakresie. 

11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem  

lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego 

nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć 

do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej. 

12. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany  

na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. 

§ 73 

Szkoła, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów oraz w przypadku trudności 

z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje z Powiatową Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Skierniewicach oraz innymi poradniami specjalistycznymi.  

 

Dział V 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 74 

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

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa  

w ust.1, określają odrębne przepisy. 

3.  Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe. 
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4.  Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli przygotowuje i zapoznaje z nim dyrektor 

szkoły. 

5.  Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta  

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny. 

 

Rozdział 1  

Prawa i obowiązki nauczycieli 

§ 75 

1. Nauczyciel ma prawo, w szczególności do:  

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela; 

2) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa  

za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne; 

3) wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-

wychowawczego programu nauczania; 

4) wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych; 

6) pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach 

związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Do zadań nauczyciela, w szczególności należy: 

1) zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju; 

2) angażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły; 

3) zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych; 

4) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem; 

5) kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią 

informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych; 

6) pomoc uczniom w planowaniu własnego rozwoju; 

7) umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów; 

8) uwzględnienie w swojej pracy pomocy uczniom o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych; 
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9) zapewnienie  rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

10) stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i 

skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności; 

11) ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjnie ich określanie i dostosowywanie do 

indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów; 

12) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad 

przeprowadzania sprawdzianów; 

13) zapewnianie pełnej realizacji podstawy programowej;  

14) planowanie pracy dydaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb uczniów, opracowanie planów wynikowych, planów pracy 

dydaktycznej lub rozkładów materiału; 

15) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich 

temat; 

16) zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

17) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego funkcjonującego  

w szkole; 

18) rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych 

uczniów i zgłasza ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu; 

19) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu; 

20) chronienie danych osobowych swoich uczniów; 

21) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa  

i zaleceniami dyrektora szkoły. 

3. Nauczyciel jest obowiązany: 

1) sprawować opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych, pozalekcyjnych; 

2)  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; 

3) brać udział w zebraniach rady pedagogicznej; 

4) zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań rady pedagogicznej; 
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5) systematycznie dyżurować, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając 

uczniom bezpieczeństwo; 

6) indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio  

do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem; 

7) przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole; 

8)  przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  

oraz przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie 

poleceń i wskazówek przez dyrektora szkoły; 

9) brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddawać się 

wymaganym egzaminom sprawdzającym; 

10) przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego; 

11) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie  

z ich przeznaczeniem; 

12) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom 

lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; 

13) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku  

albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników,  

a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym  

im niebezpieczeństwie; 

14) współdziałać, z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami,  

w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Rozdział 2 

Wychowawca oddziału 

§ 76 

1. Każdy zespół klasowy ma swojego opiekuna powołanego przez dyrektora szkoły, spośród 

nauczycieli pracujących w szkole, zwanego wychowawcą klasy. 

2. Funkcję wychowawcy, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, nauczyciel pełni w całym cyklu 

kształcenia. 

1) W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców dyrektor może zmienić 
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wychowawcę klasy. 

3. Wychowawca pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły.  

Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem  

w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych. 

4. Formy spełniania zadań przez wychowawcę klasy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

§ 77 

1. Do najważniejszych zadań wychowawcy klasy należą: 

1) dobra znajomość zespołu klasowego, a także poszczególnych uczniów, ich uzdolnień  

i zainteresowań, sytuacji wychowawczej w rodzinie i warunków bytu; 

2) planowanie pracy wychowawczej uwzględniającej zdiagnozowane potrzeby zespołu 

klasowego; 

3) organizowanie opieki wychowawczej i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, szczególnie w zakresie 

koordynacji ilości i jakości prac domowych, terminów prac kontrolnych  

dla równomiernego obciążenia uczniów nauką w ciągu tygodnia; 

5) organizowanie wsparcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne; 

6) organizowanie kontaktów nauczycieli z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów 

w celu wymiany informacji o pracy uczniów w procesie zdobywania wiedzy  

i umiejętności, ich osiągnięciach dydaktycznych, występujących trudnościach oraz 

wspólnego szukania środków zaradczych; 

7) okazywanie troski o właściwy stosunek uczniów do nauki szkolnej i wspólnie  

z nauczycielami uczącymi w klasie kształtowanie umiejętności samodzielnego 

zdobywania wiedzy; 

8) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów powierzonych jego 

opiece; 

9) zapoznanie uczniów i rodziców ze szkolnymi zasadami oceniania;  

10) stwarzanie warunków dla prawidłowej pracy samorządu klasowego, współdziałanie 

z tym samorządem i udzielanie pomocy w realizacji jego zadań; 
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11) dbanie o rozwój fizyczny i zdrowie uczniów; 

12) organizowanie życia klasy, szczególnie w zakresie kultury, krajoznawstwa  

i turystyki, rekreacji i wypoczynku, rozrywki i innych form zagospodarowania wolnego 

czasu; 

13) organizowanie różnorodnych form aktywności społecznej uczniów w szkole  

i środowisku, stopniowe przygotowanie ich do życia w zbiorowości ludzi dorosłych  

i pełnienia różnorodnych ról społecznych, a w szczególności organizowanie wymiany 

poglądów z uczniami na tematy z życia codziennego, wyrabianie troski o mienie 

szkolne jako dobro wspólne; 

14) dbanie o dyscyplinę uczniów; 

15) troska o ład i estetykę klasy; 

16) prowadzenie dokumentacji zespołu klasowego. 

2. Wychowawca ma prawo: 

1) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe 

strony, umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym; 

2) kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, 

świąteczne, itp.); 

3) rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować  

o odpowiednią pomoc; 

4) decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału. 

3.Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe 

wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności: 

1) prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, 

świadectw szkolnych itp.; 

2) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji uczniowskiej,  

w tym jej aktualizowanie; 

3) podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej; 

4) informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków 

oraz o ewentualnych zagrożeniach; 

5) efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, 

przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy; 
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6) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, dotyczących  

jego wychowanków; 

7) stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza 

szkołą; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących 

zasad oraz bezpieczeństwa i higieny. 

 

Rozdział 3 

Nauczyciele specjaliści 

§ 78 

Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego i psychologa należy: 

1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami 

wymagającymi takiej opieki; 

2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających  

na tle niepowodzeń szkolnych; 

3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych  

i środowiskowych; 

4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych 

problemów wychowawczych i rodzinnych; 

5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej  

przez ośrodek pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania 

rodziny; 

6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki 

świadczące pomoc społeczną; 

7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia; 

8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

związanych z etapem rozwojowym uczniów; 

9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów; 

10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  
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w sytuacjach kryzysowych; 

11) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

12) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań 

wychowawczych nauczycieli. 

§ 79 

Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  

oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań  

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

§ 80 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 81 

Wszyscy nauczyciele specjaliści w każdym roku szkolnym przygotowują plan swojej pracy  

i przedstawiają do akceptacji dyrektorowi szkoły. 

Rozdział 4 

Nauczyciel bibliotekarz 

§ 82 

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  
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1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji; 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

5) udzielanie informacji bibliotecznych; 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego; 

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego; 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów; 

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów itp; 

11) organizowanie współpracy w innymi bibliotekami. 

 

Rozdział 5 

Pracownicy niepedagogiczni 

§ 83 

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie 

sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także 

jego otoczenia w czystości i porządku. 

2. Pracownicy obsługi są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy 

o pracownikach samorządowych. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika niepedagogicznego należy  

w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

3) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań; 

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

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, nauczycielami, 

dyrektorem oraz współpracownikami; 
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6) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym  

oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki,  

w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych  

oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor szkoły. 

5. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków 

na zajmowanym stanowisku.  

6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze. 

 

 

Dział VI 

 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

 

Rozdział 1  

Ogólne zasady oceniania 

§ 84 

Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

§ 85 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu rozpoznanie przez nauczycieli poziomu 

oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2.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 określonych w statucie szkoły. 
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§ 86 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2)klasyfikacyjne; 

3)  śródroczne i roczne;  

4)  końcowe. 

2.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

3.Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację,  

która odnosi się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. 

Informacja zwrotna przekazywana uczniowi, przez nauczyciela, powinna mieć charakter 

motywujący ucznia do dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi 

ustnych, jak i prac pisemnych ucznia. 

4.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

5.Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, 

a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca klasy lub dyrektor szkoły. 

6.Dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5 szkoła nie kseruje, nie powiela,  

jak również nie skanuje. 

§ 87 

Celem oceniania w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Wysokienicach jest: 

1. Bieżące i systematyczne 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. 

2. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań. 

3. Uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych 

programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie. 

4. Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy, samokontroli i samooceny. 

5. Ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia. 

6. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

7. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. 
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8. Śródroczne (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie  

na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia treści programowych przewidzianych 

na dane półrocze (rok szkolny). 

9. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

§ 88 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  

oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 

a) uczniów – na pierwszych lekcjach we wrześniu w trakcie zajęć edukacyjnych,  

co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

b) rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest 

podpisana lista obecności, 

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio –  

na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak  

w podpunktach a) i b). 

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach  

i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej  

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:  

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych we wrześniu, co dokumentowane 

jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym; 

2)rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest 

podpisana lista obecności. 
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3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę  

z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam 

dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. 

4. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem należy ponadto: 

1) indywidualizowanie pracy z uczniem; 

2) dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego  

przez siebie przedmiotu; 

4) dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia 

tych uczniów; 

5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji  

o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej 

okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej; 

7) na 7 dni przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia 

i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

z nauczanego przedmiotu; 

8) ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej. 

5. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  

i rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności: 
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1) ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia  

po zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego 

oddziału i ocenianego ucznia; 

2) przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców 

o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

3) po ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania 

przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

7. Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności: 

1) zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych  

na zajęciach wychowania fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, 

wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii; 

2) zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej  

lub informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii; 

3) zwalniani z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na 

wniosek rodziców, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia. 

8. Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy: 

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

2) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu  

z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności; 

3) jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne 

ucznia, wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo 

wyższej; 

4) przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu. 

§ 89 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede 

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

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

także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia  

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

§ 90 

Uczniowie są powiadamiani do 30 września o metodach i sposobach sprawdzania osiągnięć 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywane systematycznie, w różnych 

formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. 

2. Podstawą oceny osiągnięć szkolnych ucznia na półrocze i koniec roku szkolnego jest stała 

obserwacja jego postępów w nauce (w jego rozwoju), wystawione oceny bieżące za prace 

klasowe, sprawdziany kontrolne, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne i inne formy pracy ucznia. 

3. Kartkówki traktuje się jako jedną z form wypowiedzi ustnej, niewymagającą uprzedzenia, 

trwającą nie dłużej niż 15 minut, dotyczącą 3 ostatnich lekcji. Ocena z kartkówki jest wpisana 

do dziennika kolorem  zielonym. 

4. W tygodniu nie mogą się odbyć więcej niż 3 prace kontrolne, w ciągu jednego dnia 

nie więcej niż 1 praca kontrolna i 2 kartkówki. 

5. Zakres materiału programowego, obowiązującego do pracy klasowej oraz kryteria  

i normy oceniania podają uczniom do wiadomości nauczyciele poszczególnych przedmiotów w 

terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą pracy kontrolnej. Informację o planowanej pracy 

klasowej nauczyciele wpisują do dziennika. 

6. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej  

z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem. 

7. Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń otrzymuje od nauczycieli przedmiotu  

(do wglądu) w ciągu 14 dni od daty pracy kontrolnej. Dopuszcza się odstępstwa  

od ustalonego terminu do 21 dni w przypadku prac z języka polskiego i matematyki. 

1) Sprawdzone i ocenione kartkówki nauczyciele oddają w ciągu 7 dni. 
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8. Sprawdzone i ocenione prace klasowe są analizowane i omawiane na zajęciach  

ze wskazaniem, co uczeń zrobił dobrze, co ma poprawić i w jaki sposób. Nauczyciel 

przechowuje ww. prace do końca roku szkolnego (31 sierpnia) i udostępnia je rodzicom 

ucznia. 

9. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej, obejmującej szerszy zakres materiału 

przewidzianego programem nauczania; w ciągu 14 dni od daty otrzymania oceny w terminie 

ustalonym z nauczycielem. 

1) Uczeń ma prawo do poprawienia oceny z kartkówki/dyktanda/innej w ciągu 7 dni  

od daty otrzymania oceny w terminie ustalonym z nauczycielem. 

10. Ilość ocen cząstkowych niezbędna do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej winna 

wynosić: 

- nie mniej niż 6 ocen z języka polskiego i matematyki, w tym co najmniej 2 z prac 

kontrolnych; 

- nie mniej niż 3 z pozostałych przedmiotów, w tym co najmniej 1 z pracy klasowej 

(zastrzeżenie nie dotyczy plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego). 

11. Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną stopni bieżących. 

§ 91 

1. Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się  

w stopniach według następującej skali:  

Lp. Nazwa oceny Stopień wyrażony cyfrą Skrót oceny 

1 celująca 6 cel 

2 bardzo dobra 5 bdb 

3 dobra 4 db 

4 dostateczna 3 dst 

5 dopuszczająca 2 dop 

6 niedostateczna 1 ndst 

 

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

1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w 

pkt 6 tabeli. 
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2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: 

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym. 

1) Ocena z „plusem" oznacza, że uczeń posiadł wiedzę i umiejętności w stopniu nieco 

wykraczającym poza treść oceny; 

2) Ocena z „minusem" oznacza, że uczeń osiągnął wiedzę i umiejętności w stopniu 

wyznaczonym treścią oceny, odnotowano jednak pewne drobne uchybienia; 

3) Plusy i minusy nie mogą być subiektywnym dodatkiem do oceny, lecz muszą być 

poparte wskazaniem uchybień lub dodatkowych elementów podwyższających ocenę. 

3. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

szkolne w stopniach:  

1) stopień celujący (6) oznacza, że opanował 100% materiału przewidzianego 

programem nauczania; 

2) stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował 91-99% materiału 

przewidzianego programem nauczania; 

3) stopień dobry (4) oznacza, że uczeń opanował 71-90% materiału przewidzianego 

programem nauczania; 

4) stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował 51-70% materiału 

przewidzianego programem nauczania; 

5) stopień dopuszczający (2) oznacza, że uczeń opanował 36-50% materiału 

przewidzianego programem nauczania; 

6) stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń opanował mniej 35% lub mniej zakresu 

materiału przewidzianego programem nauczania. 

4. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych 

zasadach oceniania. 

5. Oceny wpisuje się do dziennika: 

1) bieżące za pomocą cyfr; 

2) śródroczne, roczne i końcowe  

a) w klasach I – III opisowo, 

b) w klasach IV - VIII w pełnym brzmieniu. 

§ 92 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki/zajęć komputerowych na czas określony. 
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2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej  

przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z tych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej  

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona". 

§ 93 

Przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce  

oraz zachowaniu odbywa się w formie ustnej i/lub pisemnej: 

a) w czasie zebrań klasowych,  dwukrotnie w półroczu w terminie ustalonym  

przez dyrektora szkoły, 

b) podczas zebrań podsumowujących klasyfikację śródroczną, 

c) poprzez indywidualne konsultacje z wychowawcą klasy i pozostałymi nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia edukacyjne, 

d) za pomocą pisemnej adnotacji w zeszycie przedmiotowym ucznia, 

e) telefonicznie, 

f) korespondencyjnie. 

 

Rozdział 2  

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 

§ 94 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia; 

3) ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych; 

4) ustaleniu oceny śródrocznej zachowania; 

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej, na koniec I półrocza, do 31 stycznia każdego roku, w terminie ustalonym przez 

dyrektora szkoły. 

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

ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  
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§ 95 

1. Klasyfikacja roczna polega na: 

1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku 

szkolnym; 

2) podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym; 

3) ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych; 

4) ustaleniu oceny rocznej zachowania. 

2. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej, na koniec II półrocza, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

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

zachowania. 

4.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

§ 96 

1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć  

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 

opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i opisowej 

oceny zachowania. 

2. Począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. 

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

§ 97 

1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

programowo najwyższej; 

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

odpowiednio w klasach programowo niższych; 
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3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

§ 98 

Począwszy od klasy IV ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania  

w danej klasie; 

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe; 

- osiąga sukcesy w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych. 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania  

w danej klasie; 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach. 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania 

zawarte w podstawie programowej; 

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne. 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 

klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie 

programowej; 

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 
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- ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekraczają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu  

w ciągu dalszej nauki; 

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne, typowe,  

o niewielkim stopniu trudności. 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową 

przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności. 

§ 99 

1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim  

w szkole otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

i ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową 

ocenę klasyfikacyjną. 

2. Laureaci konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych o zasięgu miejskim, 

powiatowym lub rejonowym mogą mieć ocenę śródroczną podniesioną o jeden stopień. 

§ 100 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

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

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

§ 101 

1. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są 
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zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych 

i rocznych ocenach niedostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

1) Na tydzień przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej nauczyciele informują ucznia o przewidywanych dla niego ocenach, 

wychowawca informuje  o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania.  

2. Ustala się szczegółowy sposób informowania uczniów i rodziców o proponowanych 

ocenach klasyfikacyjnych: 

1) Nauczyciele prowadzący obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne przekazują 

uczniom informacje o przewidywanych ocenach na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej, wpisując jednocześnie tę ocenę ołówkiem  

do dziennika w rubryce przeznaczonej na ocenę klasyfikacyjną. 

2) Wychowawcy klas są zobowiązani do udzielenia uczniom informacji o ocenie 

zachowania na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

wpisując jednocześnie tę ocenę ołówkiem do dziennika w rubryce przeznaczonej na 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

3) Rodzice są informowani w formie pisemnej (karta ocen) i/lub ustnej (w czasie 

indywidualnej rozmowy z wychowawcą) o przewidywanych dla ucznia śródrocznych  

i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych i o ocenie zachowania. W czasie zebrań/konsultacji mają możliwość 

uzyskania informacji na temat postępów ucznia u nauczycieli prowadzących 

obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

4) W przypadku oceny niedostatecznej rodzice potwierdzają w ciągu trzech dni 

uzyskanie informacji przez złożenie podpisu na specjalnie sporządzonej pisemnej 

informacji od wychowawcy danej klasy. 

a) w przypadku braku informacji zwrotnej w ustalonym terminie wychowawca 

wzywa rodziców do szkoły telefonicznie i udziela stosownej informacji, 

b) w przypadku niepojawienia się rodziców na wezwanie telefoniczne 

wychowawca wysyła informację listem poleconym (kopię pisma i dowód jego 

nadania załącza się do dokumentacji klasowej, 

c) brak reakcji ze strony rodziców zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania  

o przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
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edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania  

w terminie wskazanym w statucie –rodzic winien sam dążyć do zapoznania się  

z informacją o przewidywanych ocenach.  

3. Uzasadnienie proponowanej przez nauczyciela oceny odbywa się na wniosek ucznia bądź 

rodziców w formie ustnej w terminie uzgodnionym przez nauczyciela danych zajęć 

edukacyjnych i zainteresowanego rodzica. 

4. Oceny z zajęć nie mają wpływu na ocenę zachowania. 

§ 102 

1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy 

klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu 

ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 

szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

3. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli  

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,  

z zastrzeżeniem § 114 i § 119 

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

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

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

się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych  

z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczba całkowitą, ocenę tę należy 

zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

6. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno–terapeutycznym. 

7. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał  

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, 

ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 
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1) Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

a) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów 

albo 

b) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów 

–  przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym w szkole, której jest uczniem. 

8. 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.  

9. 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. 

10. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. 

11. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia rada pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy 

oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu 

opinii wychowawcy. 

§ 103 

1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 102 ust. 3 nie otrzymuje promocji  

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 119 

2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klas I - III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz  

po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. 

 

Rozdział 3 

Zasady oceniania zachowania uczniów  
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§ 104 

1. W klasach I - III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.  

2. Ocenianie zachowania uczniów ustala się według następującej skali: 

- wzorowe, 

- bardzo dobre, 

- dobre, 

- poprawne, 

- nieodpowiednie, 

- naganne. 

3. Nauczyciele klas I - III dokonują bieżącej oceny zachowania uczniów raz w miesiącu. Ocena 

cząstkowa jest wyrażona w następującej skali punktowej (z uwzględnieniem punktu 4.): 

6 punktów – zawsze 

5 punktów – zazwyczaj 

4 punktów – czasami  

3  punkty – rzadko 

2 punkty – nigdy  

4. Dwukrotnie w półroczu (październik, styczeń / marzec, czerwiec) nauczyciele analizują 

zachowanie uczniów, zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania, a wyniki analizy zapisują 

w dzienniku zajęć. Ocena śródroczna sporządzana jest na arkuszu oraz w dzienniku lekcyjnym 

w jednakowym brzmieniu. 

5. Ocena zachowania uwzględnia : 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

a) wykonywanie powierzonych zadań, wykazywanie aktywności podczas zajęć, 

b) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

c) uzupełnianie zaległości wynikających z nieobecności w szkole; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

a) nawiązywanie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, 

b) współpracę w grupie rówieśniczej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

a) uczestnictwo w uroczystościach klasowych i szkolnych, 

b) aktywność na rzecz klasy (dyżury, inicjowanie działań na rzecz klasy), 
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c) reprezentowanie klasy i szkoły w zawodach, konkursach, turniejach i innych 

imprezach w środowisku szkolnym i lokalnym; 

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: 

a) dostrzeganie pozytywnych wzorców i kierowanie się nimi, 

b) życzliwość i uprzejmość; 

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

6. Wychowawcy klas I - III informują rodziców o postawach uczniów: 

1) w czasie zebrań klasowych, w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły; 

2) poprzez indywidualne spotkania z rodzicami; 

3) telefonicznie; 

4) korespondencyjnie. 

§ 105 

1. W  klasach   IV-VIII  zgodnie  z  obowiązującymi   kryteriami oceniania wychowawcy  

raz w miesiącu oceniają zachowanie uczniów. 

2. Śródroczna i roczna ocena zachowania ucznia klas IV - VIII uwzględnia: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

b) systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia dydaktyczne, 

c) obowiązek usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych  

w określonym terminie i formie, 

d) udział w organizowaniu życia klasy i szkoły, 

e) udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich  

oraz właściwe zachowanie w ich trakcie, 

f) udział w zajęciach  pozalekcyjnych,   uroczystościach   i imprezach 

organizowanych  

na rzecz środowiska, 

g) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, dbałość o dobre imię szkoły, 

h) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

i) poszanowanie mienia szkoły, kolegów i własnego, 

j) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
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2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

społecznych: 

a) właściwe i kulturalne zachowanie się wobec nauczycieli, rówieśników, 

pracowników szkoły, 

b) kultura i czystość języka w każdej sytuacji, 

c) zachowanie umiaru w doborze stroju, fryzury oraz ozdób, 

d) noszenie stroju galowego podczas uroczystości szkolnych i imprez 

okolicznościowych, 

e) poszanowanie przyrody, szacunek dla zwierząt, 

f) uczciwość i prawdomówność, 

g) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

h) okazywanie szacunku innym osobom, 

i)  przestrzeganie warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. 

3. Ocenę zachowania śródroczna oraz roczną, począwszy od klasy IV, ustala się według 

następującej skali: 

wzorowe, 

bardzo dobre, 

dobre, 

poprawne, 

nieodpowiednie, 

naganne. 

4.  

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

- wzorowo   spełnia   obowiązek   szkolny,   wszystkie   godziny nieobecne 

usprawiedliwia zgodnie z wymaganiami, nie spóźnia się na lekcje, 

- wyróżnia się szczególną sumiennością w nauce, 

- wzorowo wywiązuje się z innych powierzonych mu obowiązków, 

- inicjuje i podejmuje zadania na rzecz szkoły, środowiska, 

- wyróżnia się w pracach społecznych w szkole i poza nią, 
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- godnie reprezentuje szkołę w uroczystościach pozaszkolnych, konkursach, 

turniejach i zawodach sportowych, 

- szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, 

- zawsze przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, 

- bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

- okazuje poszanowanie dla wytworów pracy ludzkiej, 

- stanowi wzór do naśladowania pod względem kultury osobistej, postawy wobec 

kolegów i nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

- nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych, 

- dba o kulturę języka, 

- nie ulega nałogom (palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających 

oraz innych szkodliwych dla zdrowia), 

- reaguje na przejawy złego zachowania, 

- pomaga słabszym (nie tylko w nauce); 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- wyróżnia się pracowitością i sumiennością w nauce, 

- systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, 

- bardzo dobrze przygotowuje się do zajęć, 

- osiąga dobre wyniki w nauce, 

- godziny nieobecne ma usprawiedliwione, 

- sumiennie i odpowiedzialnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i środowiska, 

- współdziała w zespole klasowym i czuje się odpowiedzialny za wyniki jego pracy, 

- reprezentuje szkołę w uroczystościach szkolnych, konkursach i zawodach 

sportowych, 

- bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, 

- szanuje mienie własne i innych, 

- wyróżnia się pod względem kultury osobistej w szkole i w miejscach publicznych, 

- dba o kulturę języka, 

- nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych, 

- nie sprawia żadnych problemów pracownikom szkoły, 
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- nie ulega nałogom palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków; 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- przestrzega zasad obowiązujących w szkole, 

- wykazuje widoczne postępy w nauce, właściwie przygotowuje się do zajęć, 

- dobrze wywiązuje się z przydzielonych mu obowiązków, 

- stara się wykazywać aktywność w pracach na rzecz klasy i szkoły, 

- bierze udział w imprezach okolicznościowych i zawodach sportowych, 

- zachowuje się kulturalnie wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

- usprawiedliwia godziny nieobecne w terminie wyznaczonym  

przez wychowawcę, 

- nosi strój galowy w czasie uroczystości szkolnych, 

- dba o zdrowie i higienę swoją, innych i otoczenia, 

- nie ulega nałogom, 

- nie używa wulgarnego słownictwa; 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

- poprawnie zachowuje się na lekcjach, podczas uroczystości, apeli, imprez, 

- sporadycznie lekceważy uwagi  dotyczące swego postępowania, zdarza mu się być 

nieprzygotowanym do zajęć, 

- realizuje podstawowe zadania na rzecz szkoły i środowiska, 

- wykonuje prace zlecone przez wychowawcę, klasę, 

- właściwie zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów i osób starszych, 

- nie stosuje przemocy wobec rówieśników i młodszych kolegów, 

- ma nieliczne godziny nieusprawiedliwione (do 10 godzin), 

- nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, 

- sporadycznie okazuje brak poszanowania dla pracy innych i mienia szkolnego, 

- zazwyczaj przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej, nosi schludny 

strój, nie nosi makijażu, kontrowersyjnych fryzur, farbowanych włosów, 

pomalowanych paznokci, 

- nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów; 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 
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- nie wykazuje postępów w nauce,  często jest nieprzygotowany do zajęć, 

- nie wykazuje ambicji i wytrwałości w przezwyciężaniu napotykanych trudności  

w nauce, 

- opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 12 godzin lekcyjnych, 

- lekceważy obowiązki ucznia, 

- unika działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

- nie szanuje mienia własnego i innych, 

- nie przestrzega zasad zdrowia, higieny, nie dba o estetykę osobistą,  

- zachowuje się niekulturalnie w szkole i w miejscach publicznych, 

- często niewłaściwie zachowuje się podczas zajęć (powtarzające się uwagi), 

- wulgarnie odnosi się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

- bywa agresywny, prowokuje sytuacje konfliktowe i bójki; 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

- nie jest zainteresowany uzyskaniem wyników w nauce na miarę jego możliwości, 

- lekceważy obowiązki ucznia, 

- bardzo często nie przygotowuje się do zajęć, 

- często   opuszcza   zajęcia   edukacyjne,    są   to nieobecności nieusprawiedliwione, 

- nie wykonuje poleceń nauczyciela, 

- niewłaściwie zachowuje się na zajęciach edukacyjnych i w czasie przerw 

śródlekcyjnych, 

- wykazuje postawę aspołeczną, ma negatywny stosunek do udziału w życiu klasy, 

szkoły i środowiska, 

- niszczy mienie innych, 

- swoją postawą daje zły przykład kolegom, namawia, prowokuje do złego 

zachowania, 

- ubiera się wyzywająco, prowokuje fryzurą i makijażem, 

- nie zmienia obuwia, 

- ma arogancki i wulgarny stosunek do kolegów, nauczycieli, innych osób 

pracujących w szkole, osób starszych i rodziców, 

- popada w konflikty z prawem, 
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- ulega   nałogom   palenia  tytoniu,   picia  alkoholu   lub używania narkotyków, 

- nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych. 

5. Wychowawca klasy do 30 września informuje uczniów i rodziców o zasadach oceniania 

zachowania ucznia. 

6. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu: 

- samooceny ucznia, 

- opinii nauczycieli uczących w danej klasie, 

- opinii zespołu klasowego, 

- opinii innych pracowników szkoły. 

7. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń  

lub odchyleń dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

8. Ocenę śródroczną i roczną zachowania wystawia wychowawca klasy nie później  

niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

9. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem  

§ 107 i § 119. 

10. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2)  promocję do klasy programowo wyższej; 

3)  ukończenie szkoły. 

 

Rozdział 4  

Zasady podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny z 

zachowania 

§ 106 

1. Uczeń ma możliwość uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. W takim przypadku uczeń lub jego rodzic zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela 

wybranych zajęć edukacyjnych. 
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3. Nauczyciel podaje zakres materiału konieczny do uzyskania wyższej oceny, ustala formę i 

termin poprawy oceny, zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemach oceniania 

poszczególnych zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych. 

§ 107 

1. Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana (po klasyfikacji śródrocznej) 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. W takim przypadku rodzic zwraca się z pisemną prośbą do wychowawcy klasy. 

3. Zainteresowany poprawą oceny uczeń podpisuje z wychowawcą kontrakt zawierający: 

1) obszary zachowania, które powinny ulec poprawie; 

2) wykaz szczegółowych działań ucznia; 

3) termin podsumowania realizacji postanowień kontraktu. 

4. Uczeń i rodzic swoimi podpisami pod kontraktem potwierdzają podjęcie działań 

naprawczych. 

 

Rozdział 5 

Egzaminy klasyfikacyjne  

§ 108 

Jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych w wymiarze przekraczającym połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, uczeń może nie być klasyfikowany 

z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. 

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„niesklasyfikowany" albo „niesklasyfikowana". 

§ 109 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

2. Na wniosek ucznia lub rodziców ucznia niesklasyfikowanego  z powodu 

nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który: 

1) realizuje, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 
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2) spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 109,  

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika/zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1) Uczniowi, o którym mowa w § 109 nie ustala się oceny zachowania. 

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

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony z plastyki, muzyki, techniki/zajęć technicznych, 

informatyki/zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminie uzgodnionym przez dyrektora szkoły  

z uczniem i jego rodzicami. 

1) 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. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym  

przez dyrektora szkoły. 

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności 

wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

1) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły,  

który zezwolił na spełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki  

poza szkołą. 

§ 110 

1. W skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą wchodzą: 

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele    obowiązkowych    zajęć    edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

2. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych,  

z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
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§ 111 

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice 

ucznia. 

§ 112 

1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

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

2) skład komisji, 

3) termin egzaminu, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) ocenę klasyfikacyjną ustaloną przez komisję 

2.Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych 

odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.   

3.Protokół ten stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 113 

1. Negatywny wynik egzaminu klasyfikacyjnego równoznaczny jest z uzyskaniem oceny 

niedostatecznej z danych zajęć edukacyjnych. 

2. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna  

z zastrzeżeniem § 118. 

3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna ocena roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 118. 

4. Na wniosek rodziców ucznia dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest 

udostępniana na terenie szkoły do wglądu uczniowi i jego rodzicom. 

 

Rozdział 6  

Egzaminy poprawkowe  

§ 114 

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć. 
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1) Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z przedmiotów: plastyka, muzyka, technika/zajęcia techniczne, 

informatyka/zajęcia komputerowe oraz wychowanie fizyczne, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

- dyrektor szkoły - przewodniczący komisji; 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - egzaminujący, 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - członek 

komisji. 

1) Nauczyciel, o którym mowa w pkt 4., może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

§ 115 

1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: 

     1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 

2) skład komisji, 

3) termin egzaminu, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

 5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia ,zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

4. Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów ucznia dokumentacja dotycząca egzaminu 

poprawkowego jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi i jego rodzicom. 
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§ 116  

W uzasadnionych przypadkach losowych uczeń, który nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może złożyć pisemną prośbę o ustalenie 

dodatkowego terminu, ale nie później niż do końca września. 

§ 117   

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje 

promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 116. 

§ 118 

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może 

jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 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. 

 

Rozdział 7 

Tryb odwołania się od oceny  

§ 119 

1. Uczeń lub jego rodzic może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uzna, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny,  

nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ustalaniu oceny,  

o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych - przeprowadza w formie pisemnej i ustnej sprawdzian wiadomości  

i umiejętności oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
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3. Sprawdzian o którym mowa w ust. 2 pkt 1) przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia 

się z uczniem i jego rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły - przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) innych dwóch nauczycieli. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły - przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, prowadzący zajęcia w danej klasie, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, o którym mowa w ust. 4, może być 

zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne. 

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

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

z zastrzeżeniem § 118. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) zadania (pytania sprawdzające), 

c) wynik sprawdzianu, 

d) ustaloną ocenę, 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 
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c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. W przypadku rocznej oceny  

z zajęć edukacyjnych do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w nowym terminie, wyznaczonym  

przez dyrektora szkoły. 

10. Prawo do sprawdzianu, o którym mowa, przysługuje również uczniowi, który uzyskał 

roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych w wyniku egzaminu poprawkowego,  

z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

Dział VII 

UCZNIOWIE 

 

Rozdział 1  

Prawa i obowiązki ucznia  

§ 120 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma prawo do: 

1) wiedzy o przysługujących mu prawach; 

2) kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju; 

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości 

psychofizycznych; 

4) zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, 

regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole; 

5) zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego 

poziomu nauczania; 

6) odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego  

do możliwości psychofizycznych i predyspozycji ucznia; 

7) zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły; 
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8) opieki wychowawczej; 

9) swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem  

dla innych osób; 

10) rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie 

indywidualnego programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień 

ucznia; umożliwienia ukończenia szkoły w skróconym czasie; 

11) powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie  

i zakresie pisemnych prac klasowych; 

12) jawnej i umotywowanej oceny; 

13) czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek; 

14) opieki zdrowotnej; 

15) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

16) ochrony własności intelektualnej; 

17) współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich; 

18) korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się  

w szkole; 

19) współredagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

20) bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych  

przez szkołę; 

21) uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy; 

22) wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolny; 

23) brania udziału w konkursach i olimpiadach; 

24) pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji 

ekonomicznej lub życiowej; 

25) przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym,  

w tym wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 

26) reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

27) do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.; 

28) równego traktowania. 

§ 121 

1. Do obowiązków ucznia należy: 
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1) przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego  

i wewnętrznego; 

2) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności; 

3) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły; 

4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

5) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole; 

6) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób; 

7) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; 

nieuleganie nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości; 

8) dbanie o wygląd zewnętrzny (czyste ubranie i włosy, fryzura nieprzeszkadzająca w 

wykonywaniu czynności szkolnych, nieumalowane paznokcie, brak makijażu); 

9) szanowanie symboli państwowych i szkolnych; 

10) aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym; 

11) wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć; 

12) przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo; 

13) usprawiedliwianie, w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców o 

uzasadnionej przyczynie nieobecności, w ciągu 7 dniu od dnia powrotu do szkoły; 

14) odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane. 

2. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń: 

1) bierze aktywny udział w zajęciach, stara się nie przeszkadzać w ich prowadzeniu; 

2) współpracuje z nauczycielem i uczniami danej klasy; 

3) dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela; 

4) korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem nauczyciela; 

5) wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela; 

6) korzysta z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela;  

w przypadku niekorzystania z nich wyłącza je przed zajęciami; 

7) przestrzega zasad przyjętych przez klasę, w której się uczy. 

§ 122 

1. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych  

w czasie przebywania w szkole wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły, wychowawcy  

lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
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2. Zakazuje się filmowania, nagrywania rozmów i robienia zdjęć z użyciem telefonu 

komórkowego i innych urządzeń elektronicznych bez zgody dyrektora szkoły, wychowawcy 

klasy lub opiekuna organizacji szkolnej. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zagubiony lub uszkodzony aparat 

telefoniczny lub inne urządzenie elektroniczne stanowiące własność ucznia. 

§ 123 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia 

stosownego stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, 

wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.). 

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy: 

1) dziewczęta: biała bluzka (jednolita, bez nadruków), granatowa lub czarna spódniczka, 

2) chłopcy: biała koszula (jednolita, bez nadruków), granatowe lub czarne spodnie, 

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy. 

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach 

niepozostawiających śladów. 

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu 

i bezpieczeństwu. 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub inne oraz dyżurujący na korytarzu  

czy przy odwozie może zarekwirować  uczniowi niebezpieczny przedmiot jeżeli stwarza 

zagrożenie dla innych uczniów lub przeszkadza w prowadzeniu zajęć. Do odebrania 

zarekwirowanego przedmiotu zobowiązani są rodzice ucznia.  

 

Rozdział 2 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

§ 124 

1. Jeśli prawa dziecka zostały złamane, a dziecko nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji,  

o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły. 

2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca: 

1) zapoznaje się z opinią stron w ciągu 7 dni; 

2) podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu 

wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie 

zadowolona; 
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3) w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują 

sprawę dyrektorowi szkoły; 

4) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy 

uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor 

szkoły. 

3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły, uczeń lub jego rodzic zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora 

szkoły, którzy: 

1) zapoznają się z opinią stron; 

2) podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego 

rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona; 

3) jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy 

stronami, dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania 

sprawy. 

4. W przypadku gdy uczeń i jego rodzice nie są usatysfakcjonowani sposobem rozwiązania 

sprawy,  rodzice ucznia mają prawo odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze 

Oświaty lub Kuratora Oświaty z powiadomieniem dyrektora szkoły. 

5. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania 

jego praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana 

publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę. 

6. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły w toku 

postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową. 

7. Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły podejmują działania na wniosek ucznia,  

jego rodziców, samorządu uczniowskiego. 

 

Rozdział 3 

Rodzaje i warunki przyznawania nagród 

§ 125 

Uczeń jest nagradzany za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) wybitne osiągnięcia w sporcie; 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach, itp.; 
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4) aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska; 

5) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole; 

6) kulturę osobistą.  

§ 126 

1. Uczeń kl. I - III na koniec roku szkolnego otrzymuje nagrodę książkową 

za wyróżniające zachowanie i wysokie postępy w nauce. 

2. Uczeń kl. IV - VIII otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo 

etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

1) Nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który uzyskał z wyżej wymienionych 

przedmiotów średnią ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Uczeń kl. VIII otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  

i nagrodę książkową, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

§ 127 

1. Do wyróżnień i nagród udzielanych uczniowi w szkole należą:  

1) pochwała ustna wychowawcy wobec klasy; 

2)  pochwała wychowawcy wobec klasy, z wpisaniem do zeszytu uwag i pochwał; 

3) pochwała ustna wychowawcy na zebraniu z rodzicami; 

4) pochwała ustna dyrektora szkoły wobec zbiorowości szkolnej na apelu szkolnym; 

5) pochwała ustna dyrektora szkoły na zebraniu z rodzicami; 

6) podwyższenie oceny zachowania półrocznej lub końcowo rocznej; 

7) wpis do kroniki szkoły; 

8) list gratulacyjny do rodziców; 

9) nagroda książkowa lub rzeczowa; 

10) dyplom uznania; 

11) dyplom wzorowego ucznia (na półrocze); 

12) statuetka „Victoria”; 

13) statuetka i tytuł „Sportowiec Roku”; 

14) statuetka i tytuł „Wolontariusz Roku”; 

15) nagroda specjalna dyrektora szkoły „Pracuś Roku”. 
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2. Statuetkę ”Victoria” przyznaje rada pedagogiczna uczniowi, który wyróżnił się dużym 

progresem w nauce oraz wysoką kulturą osobistą, rozwijaniem zdolności i zainteresowań.  

1) Statuetka powiązana jest z tytułem: 

a) Mistrz Mowy Polskiej, 

b) MATbohater, 

c) English Champion, 

d) Najlepszy Przyrodnik,  

e) Najlepszy Historyk; 

2) Rada pedagogiczna przyznaje statuetkę oraz tytuł na wniosek nauczyciela przedmiotu. 

3) Szczegółowe kryteria przyznawania statuetek „Victorii” opracowują nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów. 

3. Statuetkę i tytuł „Sportowiec Roku” przyznaje rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela 

wychowania fizycznego uczniowi, który wyróżnia się: oceną celującą z wychowania fizycznego, 

wysokimi wynikami w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych (indywidualnych lub 

zespołowych), działaniami na rzecz kultury fizycznej oraz co najmniej dobrą oceną 

zachowania. 

4. Statuetkę i tytuł „Wolontariusz Roku” przyznaje rada pedagogiczna uczniowi, który swoją 

pracą na rzecz innych, aktywnością społeczną, niesieniem pomocy słabszym oraz odwagą  

i wzorowym zachowaniem budzi powszechne uznanie społeczności szkolnej i środowiska. 

5. Uczniowie, którzy otrzymali nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 12-15, zostają wpisani do 

„Księgi Wyjątkowych Absolwentów Szkoły”. 

§ 128 

1. Prawo występowania z inicjatywą o udzielenie uczniowi nagród i wyróżnień przysługuje: 

dyrektorowi szkoły, wychowawcy, nauczycielowi danych zajęć edukacyjnych, opiekunom 

organizacji szkolnych.  

2. W wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosując 

zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia. 

 § 129 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec każdej zastosowanej 

nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.  
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2. Sprzeciw może być złożony w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych/przyznania nagrody. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego 

złożenie. 

3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu powołuje się komisję w składzie: 

1) dyrektor szkoły; 

2) wychowawca klasy; 

3)  pedagog szkolny; 

4) opiekun samorządu uczniowskiego; 

5)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

6)  przedstawiciel rady rodziców. 

4. Komisja rozpatruje sprzeciw w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez 

głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów,  

głos decydujący ma dyrektor szkoły. 

5. O wyniku rozstrzygnięć  wychowawca klasy powiadamia rodzica na piśmie. 

 

Rozdział 4  

Rodzaje kar i warunki ich stosowania wobec uczniów 

§ 130 

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu 

szkoły. 

2. Uczeń może zostać ukarany za: 

1) naruszenie godności ludzkiej, a w szczególności; 

2) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

3) nieodpowiednią i naganną postawę wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły; 

4) brak dbałości o zdrowie własne i kolegów; 

5) niszczenie mienia szkoły; 

6) niegodne reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, konkursach, imprezach; 

7) fałszowanie dokumentów; 

8) nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia. 

4. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia. 
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5. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone 

stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia. 

6. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności 

niejednoznacznie wskazujące na winowajcę, traktowane winny być na korzyść obwinionego. 

7. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności 

klasowej, która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzeniu lekcji nauczycielom, 

bądź niszczy mienie w sali, w której odbywają zajęcia – dyrektor szkoły może wprowadzić 

sankcje polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do uczestnictwa w zajęciach poza 

szkołą tj. wyjście do kina, teatrów lub prawa do uczestnictwa lub zorganizowania wycieczki, 

dyskoteki. 

§ 131 

Uczeń, którego zachowanie lub stosunek do obowiązków szkolnych narusza obowiązujące 

normy może zostać ukarany poprzez: 

1) upomnienie przez nauczyciela/wychowawcę;  

2) upomnienie przez nauczyciela/wychowawcę z wpisaniem do zeszytu uwag i pochwał; 

3) upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy; 

4) wezwanie i powiadomienie rodziców; 

5) obniżenie oceny zachowania półrocznej lub końcowo rocznej; 

6) okresowe pozbawienie prawa do nagród i wyróżnień; 

7) okresowy pozbawienie prawa reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

8) wykonanie dodatkowych zadań na rzecz szkoły; 

9) poddanie szczególnemu nadzorowi wychowawcy lub dyrektora; 

10) zastosowanie odpowiednich środków wychowawczych przez sąd rodzinny; 

11) wniosek do kuratora o przeniesienie do innej szkoły; 

12) obowiązkowe uczestniczenie w odpowiednich, terapeutycznych zajęciach. 

§ 132 

Dyrektor szkoły, po wyczerpaniu wszystkich kar ujętych w §131, zgodnie  

z propozycją rady pedagogicznej, występuje z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły. 

§ 133 

Wychowawca klasy jest zobowiązany powiadomić rodziców ucznia lub jego prawnych 

opiekunów o wymierzonej karze. 
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Tryb odwołania się od kary  

§ 134 

Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej kary do wychowawcy lub dyrektora szkoły 

osobiście lub za pośrednictwem rodzica . 

1) W przypadku nałożenia kary przez wychowawcę: 

a) uczeń, jego rodzic ma prawo wnieść ustne odwołanie  

do wychowawcy klasy w ciągu 3 dni roboczych od nałożenia kary, 

b) wychowawca klasy rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni i informuje ucznia, 

rodzica o sposobie jego załatwienia, 

c) rodzic może zwrócić się do wychowawcy z prośbą o pisemne udzielenie 

odpowiedzi  

z uzasadnieniem, 

d) rodzic może odwołać się od nałożonej kary przez wychowawcę do dyrektora 

szkoły  

w terminie 3 dni roboczych od uzyskania pisemnej odpowiedzi od 

wychowawcy, 

e) dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

- dyrektor szkoły - przewodniczący, 

- wychowawca klasy, 

- opiekun SU, 

f) komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zajmuje stanowisko  

w sprawie, 

g) dyrektor szkoły w ciągu 14 dni od wniesienia odwołania informuje ucznia, 

rodzica o podjętych działaniach. 

2) W przypadku nałożenia kary przez dyrektora szkoły: 

a) uczeń lub jego rodzic ma prawo wnieść pisemny wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy  do dyrektora szkoły w terminie 3  dni roboczych 

od nałożenia kary, 

b) dyrektor szkoły może konsultować swoją decyzję z innymi organami szkoły, 
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c) dyrektor szkoły po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego informuje 

ucznia, rodzica o zajętym stanowisku. 

 

Rozdział 5 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

§ 135 

1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze  

a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca klasy zwraca się do dyrektora   

z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej 

szkoły. 

2. Dyrektor występuje z wnioskiem, o przeniesienie ucznia do innej szkoły, do kuratora 

oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego 

z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca, pedagog 

szkolny lub inny nauczyciel. 

4. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor szkoły 

przeprowadza rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, 

rzecznikiem obrony. 

5. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do kuratora oświaty 

z wnioskiem o przeniesienie ucznia. 

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której 

podjęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły. 

 

Rozdział 6 

Formy wsparcia ucznia 

§ 136 

1. Uczniowie, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, 

potrzebne jest wsparcie, mogą na terenie szkoły korzystać z następujących form pomocy: 

a) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, 

b) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

c) konsultacje i porady nauczycieli, 

d) konsultacje i porady psychologa i pedagoga szkolnego, 
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e) zasiłek losowy w formie rzeczowej oraz pieniężnej, 

f) drugie śniadanie, 

g) dofinansowanie wycieczek szkolnych. 

2. Szczegółowe zasady przyznawania form pomocy określają odrębne przepisy. 

 

 

 

Dział VIII 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 137 

Szkoła nosi imię księcia Józefa Poniatowskiego. 

§ 138 

Szkoła posiada sztandar i hymn oraz ceremoniał szkolny.  

1) Ceremoniał szkolny: 

a) w skład 3-osobowego pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klasy 

najstarszej szczególnie wyróżniający się na tle klasy i szkoły, 

b) uczniowie ubrani są w strój galowy, szarfa biało czerwona, białym do góry,  

na prawym ramieniu spięta przy biodrze oraz białe rękawiczki, 

c) poczet sztandarowy reprezentuje szkołę na uroczystościach w szkole i poza nią: 

- rozpoczęcie roku szkolnego, 

- ślubowanie pierwszoklasistów, 

- rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, 

- rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja, 

- zakończenie roku szkolnego, 

- uroczystości państwowe poza szkołą; 

c) hymn szkoły jest wykonywany w czasie uroczystości szkolnych: 

- Święto Szkoły 

- Dni Regionalne 

d) Święto Szkoły – Dzień Patrona ustala się na 7 maja, tj. w rocznicę urodzin 

patrona. 
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§ 139 

Szkoła jest jednostką budżetową, prowadzącą gospodarkę finansową, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 140 

Szkoła prowadzi dokumentację kancelarii szkolnej, zgodnie z obowiązującą instrukcją 

kancelaryjną, prowadzi składnicę akt, gromadzi i przechowuje dokumentację jej statutowej 

działalności w szczególności zaś będącą podstawą wystawiania świadectw, duplikatów  

i zaświadczeń określających poziom wykształcenia byłych uczniów szkoły wg odrębnych 

przepisów. 

§ 141 

Szkoła do celów urzędowych używa pieczęci okrągłych (dużej i małej) oraz stempla firmowego 

według ustalonych wzorów. 

§ 142 

Niniejszy statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, 

nauczycieli oraz pracowników obsługi. 

§ 143 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie ma zastosowanie ustawa o systemie 

oświaty oraz inne przepisy dotyczące edukacji. 


