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Statut opracowano w oparciu o: 

1) Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

oraz akty wykonawcze do ustawy; 

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

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

3) Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z 

późn. zm.); 

6) Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad 

techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 
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ROZDZIAŁ 1 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 

§ 1 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu zwana dalej szkołą, jest publiczną szkołą 

podstawową w Ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo oświatowe zwanej dalej ustawą. 

2. Siedziba szkoły znajduje się w Radomiu przy ul. Starokrakowskiej 124/128. 

3. Szkołę prowadzi Gmina Miasta Radom zwana dalej Organem Prowadzącym. 

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 

5. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. 

6. Szkoła działa z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. 

7. Szkoła używa pieczęci urzędowych oraz prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

8. Szkoła jest jednostką budżetową. 

9. Szkoła prowadzi własną obsługę finansowo- księgową i gospodarkę materiałową. 

10. Szkoła w oparciu o obowiązujące przepisy, może prowadzić działalność gospodarczą, 

tworzyć środki specjalne na pokrycie działalności statutowej szkoły. 

11. Na rachunku dochodów własnych gromadzi się wpływy z tytułu:  

1) prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów i pracowników; 

2) opłat za wyżywienie; 

3) darowizn. 

12. Czas trwania nauki w szkole, zgodnie z przepisami wynosi 8 lat. 

13. Szkoła prowadzi oddziały obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

14. (uchylony) 
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ROZDZIAŁ 2 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

§ 2. 

CELE I ZADANIA 

 

1. Oddział przedszkolny realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające 

podstawę programową wychowania przedszkolnego. Celem wychowania przedszkolnego jest 

wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, 

wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych 

możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do 

prawdy, dobra i piękna 

1) Oddział przedszkolny realizuje cele wynikające z przepisów prawa, a w szczególności w 

zakresie: 

a) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

b) umożliwienia dzieciom poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 

c) objęcia opieką wszystkich dzieci i zapewnienia im bezpieczeństwa oraz optymalnych 

warunków do prawidłowego rozwoju, 

d) stymulowania rozwoju wychowanków, 

e) kształtowania i rozwijania aktywności dziecka wobec siebie i innych ludzi oraz 

otaczającego świata, 

f) współdziałania z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

g) przygotowania dzieci do nauki szkolnej, 

h) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi; 

2) (uchylono) 

3) Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody 

oddziaływań do wieku dziecka i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych w 

szczególności: 

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w 

trakcie zajęć poza terenem przedszkola, 

b) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym, 

c) stosuje w swoich działaniach przepisy bhp i ppoż. 

2. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać 

i kształcić dzieci w następujących obszarach: fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy 

obszar rozwoju dziecka, język obcy nowożytny. 

3. Do zadań oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację 

warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i 

umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

3) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-03-2011&qplikid=1#_blank
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4) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z 

poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju; wspierających 

indywidualność i oryginalność dziecka, wzmacniających poczucie wartości oraz potrzebę 

uczestnictwa w grupie; 

5) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności, 

dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo; 

6) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia emocji, uczuć 

własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego; 

7) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną, w 

odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, otoczenia, 

ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych; 

8) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających poznanie wartości oraz 

norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, możliwych do zrozumienia na tym 

etapie rozwoju dziecka; 

9) organizowanie zajęć umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

10) organizowanie zajęć prowadzących do poznania wartości i norm społecznych, których 

źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu dziecka oraz 

rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie 

rozwoju; 

11) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych 

o nowe, wynikające z nagłego pojawienia się w otoczeniu dziecka, sytuacji lub zagrożeń, w 

tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna 

ingerencja mediów w rozwój dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, 

ubezwłasnowolnienie reklamą, modą, katastrofy, zdarzenia traumatyczne; 

12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące do 

osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

13) organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami — umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego. 

 

§ 3. 

(uchylony) 

 

§ 4. 

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

1. Liczba dzieci w jednej grupie oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 25 osób. 

2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

3. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i 

możliwości psychofizycznych dzieci. 
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4. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

wynosi 25 godzin tygodniowo. 

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy. 

6. Szkoła wydaje rodzicom dziecka, objętego wychowaniem przedszkolnym„ Informację o 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”. Informację wydaje się do końca 

kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek 

szkolny. 

7. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku realizując bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie, w tym czasie realizuje się podstawę 

programową wychowania przedszkolnego. 

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (rytmika, język obcy nowożytny, nauka 

religii) wynosi: 

1) około15 minut z dziećmi w wieku 3 – 4 lata; 

2) około30 minut z dziećmi w wieku 5 – 6 lat. 

9. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziałów przedszkolnych odpowiadają rodzice lub 

upoważniona przez nich osoba na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania 

dzieci. 

10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

11. Upoważnienie może być stałe lub jednorazowe; udziela się go w formie pisemnej. 

12. Wydanie dziecka następuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość 

wskazanego w treści pełnomocnictwa. 

13. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców 

 

§ 5. 

ZADANIA NAUCZYCIELA 

 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków. 

2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. 

3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie 

samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno –kulturoweji przyrodniczej. 

4. Planuje i prowadzi prace dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program 

wychowania w oddziale przedszkolnym – odpowiada za jego jakość. 

5. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą 

oraz z innymi pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

6. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące 

poznawaniu swoich wychowanków. 

7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel 

otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do 

jego możliwości. 

8. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – 

edukacyjnych. 

9. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania. 
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10.  Nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę 

pedagogiczną, rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy. 

11. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich 

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji 

oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną 

prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. 

12. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych 

u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania 

wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia 

rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze 

szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy. 

 

§ 6. 

PRAWAI OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW 

 

1. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do: 

1) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo–wychowawczego i dydaktycznego, 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i 

poszanowania jego godności osobistej; 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno –wychowawczym, 

poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak potrzeby biologiczne, 

emocjonalno – społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania; 

4) opieki i ochrony; 

5) partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

6) akceptacji jego osoby; 

7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy; 

8) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw; 

9) indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju; 

10) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności. 

2. Do obowiązków dziecka należy:  

1) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i 

obowiązujących w grupie przedszkolnej; 

2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników; 

3) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez 

nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny); 

4) informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych; 

5) poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i 

ogrodzie przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od 

kolegów; 

6) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich 

pracowników przedszkola. 
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ROZDZIAŁ 3 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 7. 

 

1. (uchylony) 

2. (uchylony) 

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie prawo oświatowe oraz w przepisach 

wydanych na jej podstawie, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-

profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego 

środowiska, a w szczególności: 

1) zapewnia prawo do bezpłatnego kształcenia każdego dziecka; 

2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły, które uprawnia do ubiegania się przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej w celu 

dalszego kształcenia; 

4) kształtuje środowisko wychowawcze dziecka sprzyjające realizowaniu celów i zasad 

określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 

5) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły; 

6) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej; 

7) stwarza warunki wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, fizycznym i zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowy; 

8) przygotowuje do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym 

świecie; 

9) przekazuje uczniom umiejętności i nawyki świadomego korzystania z dorobku kultury 

narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w 

bogatym świecie ofert medialnych; 

10) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

11) zapewnia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki. 

realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i 

obsługi; 

12) umożliwia pełen rozwój osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism 

w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań 

sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w 

sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

13) szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP; 

14) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy; 

15) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną 

4. Dla rozwinięcia wykazanych przez dzieci zainteresowań szkoła zapewnia warunki do 

tworzenia kół przedmiotowych i w ramach swoich możliwości kół zainteresowań. 
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5. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną na zasada określonych w rozporządzeniu dotyczącym pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

5a. (uchylono). 

6. (uchylony) 

7. (uchylony) 

8. (uchylony) 

9. (uchylono). 

 

§ 7a 

 

1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy 

współudziale poradni: 

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

a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia, 

2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 

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

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

zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę 

posiadanych środków finansowych; 

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

i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych  

i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni. 

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

korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci, 

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

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych, 

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

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

nawiązuje współpracę z: 

1) inspektorem ds. nieletnich; 

2) kuratorem sądowym; 

3) Policyjną Izbą Dziecka; 

4) Pogotowiem Opiekuńczym; 

5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami 

Poprawczymi; 

6)  innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

 

§ 7b 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami 

w zakresie działalności innowacyjnej 
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1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

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

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i 

rady rodziców.  

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

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

 

§ 7c 

Organizacja wolontariatu szkolnego 

 

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów. 

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

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i 

metodycznym Dyrektora szkoły. 

3. Cele i sposoby działania: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 

innych; 

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska 

naturalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie 

ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole. 

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

edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 

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

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

5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 

odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania 

takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 

 

ROZDZIAL 4 

BEZPIECZEŃSTWO 

§ 8. 

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę danych osobowych, poszanowanie ich dóbr 

osobistych, a także ochrania ich zdrowie. 

1a. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie 

zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. 
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1b. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia komputerowa) 

nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych 

pomieszczeń. 

1c. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne. 

2. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole. 

3. Obiekty szkolne są stale kontrolowane, remontowane i modernizowane w miarę potrzeb. 

4. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym 

harmonogramem. 

4a. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów na 

zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę, pedagoga lub 

dyrektora szkoły. 

4b. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub ustną 

(np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje wychowawca, 

nauczyciel, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność. 

5. Szkoła zapewnia: 

1) nadzór pedagogiczny na wszystkich odbywających się w Szkole zajęciach;  

2) samodoskonalenie pracowników Szkoły w zakresie ochrony uczniów przed przejawami 

patologii społecznych, uzależnień i przemocy; 

3) zapoznanie pracowników (szkolenia wstępne i okresowe) oraz uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ruchu drogowego; 

4) zapewnienie możliwości pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-VIII oddziału 

przedszkolnego 

5)  działanie na terenie Szkoły gabinetu pielęgniarskiego 

6) zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej; 

7) utrzymywanie stołówki, kuchni, zaplecza kuchennego i urządzeń sanitarnych w stałej 

czystości i pełnej sprawności; 

8) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia z zachowaniem 

zasady ich różnorodności oraz niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcji z tego samego 

przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga. 

6. Przy organizacji imprez i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę opiekunów oraz sposób 

zorganizowania opieki ustala się indywidualnie, uwzględniając wiek, stopień rozwoju 

psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów powierzonych 

opiece oraz specyfikę imprez i wycieczek, a także warunki, w jakich będą się one odbywać. 

7. Szkoła dysponuje placem zabaw. Na placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie pod 

opieką osób dorosłych. 

 

ROZDZIAŁ 5 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

§ 9. 

 

Szkoła ocenia wyniki nauczania i zachowanie uczniów na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 

ustawy o systemie oświaty z dnia7 września 1991r. 
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§ 10. 

 

1. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach ucznia, to 

integralny i naturalny element uczenia się i nauczania. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych 

ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

1a. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie; 

2) rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i pomoc w samodzielnym planowaniu jego 

rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów i wspieranie jego działań; 

4) dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej; 

6) określenie efektywności stosowanych metod pracy; 

7) udzielenie wskazówek do dalszego planowania własnego rozwoju; 

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

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

9) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

10) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie 

i kierowanie się nimi we własnym działaniu. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć o których mowa w art. 13 ust. 

3 ustawy o systemie oświaty a także oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom / prawnym opiekunom informacji 

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

ucznia 

4. Każda ocena jest jawna, zarówno dla uczniów, jak i rodziców / prawnych opiekunów i 

uzasadniona przez nauczyciela 
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4a. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ja uzasadnić pisemnie. 

4b. Nauczyciel udostępnia sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowi  

4c. Uczeń podpisaną przez rodzica pracę oddaje na następnej lekcji. 

4d. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą 

oceniania ucznia.  

4e. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

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

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

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

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

5. Ocena powinna być adekwatna do możliwości intelektualnych ucznia, tak aby 

uwzględniała jego wkład pracy. 

6. Przy ocenianiu nauczyciel powinien brać pod uwagę, z jakim typem ucznia ma do 

czynienia, dostosowując do niego metody i formy nauczania, sposoby oceniania. 

 

§ 11. 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców/prawnych opiekunów o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauczyciel uzgadnia z 

uczniem termin, kryteria oceny o którą ubiega się uczeń i formę poprawy). 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców / prawnych opiekunów o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

3) (uchylono). 

3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 

uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ogólnym wymaganiom. 

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

indywidualnego nauczania, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia: 



14 

 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia; 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających; 

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — na podstawie tej opinii 

oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 

opinii. 

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

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

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

podstawowej. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki 

nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

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

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 

przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

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

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

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

komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 

7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 12. 

 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 
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2. W klasach I – III oceną klasyfikacyjną śródroczną i roczną jest ocena opisowa. Ocena 

odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu 

edukacyjnego i wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. Ocenianie bieżące ucznia w klasie IV- VIII dokonywane jest za pomocą oceny cyfrowej 

według niżej wymienionej skali sześciostopniowej 

1) stopień celujący (cel.) - 6; 

2) stopień bardzo dobry (bdb.) - 5; 

3) stopień dobry (db.) - 4; 

4) stopień dostateczny (dst.) - 3; 

5) stopień dopuszczający (dop.) - 2; 

6) stopień niedostateczny (ndst.) - 1. 

3a. Stopnie, o których mowa w ust. 3 pkt 1 do 6 są ocenami pozytywnymi natomiast 

negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 3 pkt 6 

4. W przypadku ustalania bieżących ocen cząstkowych można dodatkowo wpisywać obok 

ocen znaki „+” i „–” oraz „np.” (uczeń nieprzygotowany).  

4a. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi.  

5. Prace klasowe, testy, sprawdziany i kartkówki są oceniane wg skali: 

0 -19% -  niedostateczny 

20% - 29% -  niedostateczny + 

30% - 39% - dopuszczający 

40% - 49% - dopuszczający + 

50% - 63 % - dostateczny 

64% - 74% - dostateczny + 

75% - 83% - dobry 

84% - 89% - dobry + 

90% - 94% - bardzo dobry 

95% - 100% - celujący 

 

6.  W klasach I-III ocena bieżąca jest oceną opisową, do której dodaje się ocenę cyfrową wg 

następującej skali: 

1) celujący – 6 

2) bardzo dobry – 5 

3) dobry – 4 

4) dostaeczny – 3 

5) dopuszczający – 2 

6) niedostateczny - 1 

 

§ 13. 
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1. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) rozwiązuje samodzielnie złożone i trudne problemy, gwarantujące pełne opanowanie 

materiału podstawowego i znacznie wykraczającego poza program nauczania, 

b) podejmuje działania z własnej inicjatywy, wynikające z indywidualnych zainteresowań;  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) rozwiązuje samodzielnie problemy, gwarantujące pełne opanowanie programu nauczania,  

b) stosuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach;  

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności, przydatne z danego przedmiotu, stosowane w 

sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika, ale nie 

opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania;  

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki, o niewielkim 

stopniu złożoności, ale nie opanował w pełni podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych w programie nauczania;  

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował proste treści programowe, niezbędne do kontynuowania nauki, o niewielkim 

stopniu złożoności, ale nie potrafi wykorzystać ich w sytuacjach typowych, popełnia błędy, 

ma braki w wiadomościach, korzysta ze wskazówek nauczyciela;  

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował prostych treści programowych i nawet korzystając ze wskazówek 

nauczyciela, nie potrafi ich zastosować. 

2. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania. 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i 

postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego 

etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

§ 14. 

Zasady oceniania 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie okresu nauki zaplanować sposoby i 

formy oceniania oraz systematycznie oceniać postępy uczniów w nauce. 

2. W klasach I-III podsumowanie wyników nauczania dokonywane jest przynajmniej trzy 

razy w ciągu okresu nauki. 

3. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez ponoszenia konsekwencji - zasady 

zgłaszania nieprzygotowań oraz liczba zgłoszeń zostają ustalone z nauczycielem na początku 

roku. 
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4. Ocenę do dziennika lekcyjnego nauczyciel jest obowiązany wpisać niezwłocznie po jej 

wystawieniu. 

5. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za wypowiedzi ustne, prace pisemne i działania 

twórcze. 

6. Prace pisemne to: 

1) kartkówka – sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z nie więcej niż 

trzech ostatnich tematów i trwa nie dłużej niż 15 minut; 

2) sprawdzian (praca klasowa) – sprawdza stopień opanowania wiadomości i umiejętności z 

jednego lub kilku działów programowych, a nawet z całego roku i trwa nie dłużej niż dwie 

godziny lekcyjne. 

7. Uczniowie mają prawo do równomiernego rozłożenia sprawdzianów (nie więcej niż 2 

sprawdziany tygodniowo). 

8. Każdy sprawdzian (praca klasowa) jest zapowiedziany na tydzień przed terminem 

przeprowadzenia i poprzedzony informacją o zakresie jego treści i formie. Nie ma obowiązku 

zapowiadania kartkówek. 

9. Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności (prace klasowe) nie mogą być 

przeprowadzane w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych i międzyokresowych. 

10. Zakres wiedzy i umiejętności na sprawdzianie pisemnym (pracy klasowej) powinien 

obejmować: 

1) w ok. 75% swojej zawartości treści podstawowe (na ocenę dopuszczającą i dostateczną), a 

w pozostałej części – treści ponadpodstawowe (na ocenę dobrą i bardzo dobrą); 

2) może również zawierać dodatkowe zadania wykraczające poza podstawę programową 

danego poziomu nauczania klasy, przewidziane na ocenę celującą. 

12. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia nauczyciel ustala termin i sposób wyrównania 

zaległości oraz formę i miejsce zaliczenia. 

13. Sprawdziany (prace klasowe) są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie 

może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania 

prac (w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego obowiązku). 

14. Uczeń ma prawo do powtórnego pisania sprawdzianu (pracy klasowej). Taka poprawa jest 

dobrowolna i musi odbyć się w terminie do 2 tygodni od rozdania prac. Uczeń przystępuje do 

niej tylko jeden raz. 

15. Sprawdzanie prac pisemnych odbywa się w ciągu 2 tygodni. 

16. Ocenione sprawdziany (prace klasowe) i prace kontrolne uczeń otrzymuje do poprawy w 

formie ustalonej przez nauczyciela. 

17. Nauczyciel przechowuje sprawdziany (prace klasowe) do końca roku szkolnego. 

18. Sprawdzone i ocenione prace pisemne (sprawdziany, prace klasowe), in oraz 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniom i jego rodzicom do 

kolejnych zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu. 

19. Na prośbę ucznia lub jego rodziców udostępnia się kserokopię sprawdzonych i 

ocenionych prac pisemnych  

20. Uczeń powinien dobrze znać kryteria oceniania i stale być zachęcany do dokonywania 

samooceny stanu swojej wiedzy. 

21. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed 

zakończeniem okresu nauki poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i 
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rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca oddziału ma obowiązek poinformować 

rodziców o ocenach niedostatecznych w formie pisemnej. 

22. Nauczyciel jest zobowiązany ustalić oceny śródroczne i roczne na tydzień przed 

klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

23. Nauczyciele zobowiązani są ustalić przewidywaną ocenę roczną do 25 maja każdego roku 

szkolnego. Wychowawca oddziału ma obowiązek powiadomić rodziców o przewidywanej 

ocenie rocznej w formie pisemnej do 31 maja każdego roku. Przewidywaną ocenę roczną 

należy zapisać w dzienniku lekcyjnym. 

24. Nauczyciele mają obowiązek informowania rodziców o rozpoznanych trudnościach i 

problemach edukacyjnych ucznia i podejmowanych działaniach zaradczych. 

25. Nauczyciel ma obowiązek ustnie uzasadnić ustaloną ocenę 

1) Na prośbę ucznia bądź rodzica nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę pisemnie 

 

§ 15. 

Prawa ucznia związane z wewnątrzszkolnym ocenianiem 

 

1. Uczeń i jego rodzic ma prawo: 

1) do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i stawianymi wymaganiami;  

2) do uzyskania informacji na temat zakresów wymagań oraz metod nauczania;  

3) posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów nauczania i zachowania; 

4) być nieprzygotowanym do zajęć: 

a) do 2 razy w półroczu (jeśli dany przedmiot występuje przynajmniej2 razy w tygodniu) 

b) jeden raz w półroczu (jeśli dany przedmiot występuje jeden raz w tygodniu) 

5) do poprawiania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu (pracy klasowej) w terminie i trybie 

ustalanym przez nauczyciela przedmiotu;  

6) do egzaminu klasyfikacyjnego za okres nieobecności w szkole;  

7) do egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną;  

8) do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej zachowania na wniosek rodzica bądź 

ucznia na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu;  

9) do powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym o terminie pisemnych 

sprawdzianów wiadomości i umiejętności;  

10)do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności;  

11)do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z przedmiotu na wniosek rodzica bądź 

ucznia na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu;  

12)do zwolnienia, w uzasadnionych przypadkach, na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z wyżej wymienionych zajęć 

podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku 

zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony"; 

13) do wglądu do swoich poprawionych i ocenionych prac pisemnych;  

14) do otrzymania uzasadnienia ustalonej oceny.  

 

§ 16. 
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Klasyfikacja śródroczna i roczna. 

 

1. Rok szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 25 dzieli się na dwa półrocza. 

2. Pierwsze półrocze trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia tygodnia, 

po którym rozpoczynają się ferie zimowe. Drugie półrocze rozpoczyna się w pierwszym dniu 

nauki po zakończeniu ferii zimowych i trwa do dnia kończącego rok szkolny. 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia i jego zachowania, oraz ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia i jego zachowania w danym roku szkolnym. Ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

1) uczniowie otrzymują ocenę opisową w formie listu, charakteryzującego funkcjonowanie 

dziecka w szkole, jego zachowanie, opanowanie umiejętności oraz kierunek działań w toku 

dalszego kształcenia; 

2) w trakcie zajęć uczniowie są systematycznie nagradzani pisemnymi i ustnymi pochwałami 

informującymi o poziomie posiadanej wiedzy i zdobytych umiejętnościach; 

5. Oceniając postępy ucznia brane będą pod uwagę:  

1) zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek; 

2) umiejętność stawiania pytań i formułowania problemów; 

3) dobór form i metod w rozwiązaniu problemów; 

4) stopień opanowania materiału; 

5) predyspozycje ucznia;  

6. (uchylony) 

7. Ocena opisowa będzie obejmowała następujące kategorie rozwoju ucznia: 

1) rozwój poznawczy: 

a) mówienie i słuchanie, 

b) czytanie i pisanie, 

c) umiejętności matematyczne, 

d) umiejętności przyrodniczo- geograficzne; 

2) rozwój artystyczny; 

3) rozwój fizyczny; 

4) rozwój społeczno-emocjonalny. 

8. Klasyfikacja śródroczna i roczna, począwszy od klasy IV, polega na okresowym 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w 

szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych (wyrażonych w skali cyfrowej  

1-6) oraz oceny zachowania wyrażonej słownie : 

zachowanie: 

1) wzorowe,  

2) bardzo dobre,  

3) dobre,  

4) poprawne, 

5)  nieodpowiednie 

6)  Naganne. 

8a. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 
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8b. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia 

dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

8c. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

9. Rodzice uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi będą poinformowani o tym 

fakcie na zebraniach klasowych na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. 

Informację zwrotną przechowuje pedagog szkolny. 

9a. Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w 

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

wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru 

pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i 

przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, 

informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie szkoły. 

9b. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych rocznych ocenach z 

zajęć edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania 

rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany. 

10. Nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów 

edukacyjnych na 7 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej (śródrocznej) rocznej  

11. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 

a ocenę z zachowania wychowawcy- po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia. 

11a. Ocena śródroczna, roczna i końcowa ustalana jest na podstawie średniej ważonej, która 

pojawia się w dzienniku lekcyjnym, ale ostateczną decyzję o ocenie podejmuje nauczyciel 

uczący danego przedmiotu biorąc pod uwagę indywidualne możliwości ucznia, jego wkład i 

zaangażowanie. 

Średnia stopień 

Poniżej 1,50 niedostateczny 

Od 1,51 do 2,50 dopuszczający 

Od 2,51 do 3,50 dostateczny 

Od 3,51 do 4,50 dobry 

Od 4,51 do 5,50 bardzo dobry 

Od 5,51 celujący 

 

12. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna. 
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13. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał oceny niedostateczne, jest 

zobowiązany uzupełnić braki edukacyjne i w ciągu 30 dni nowego półroczu zaliczyć je w 

formie uzgodnionej z nauczycielem uczącym danego przedmiotu. Uzupełnienie braków 

edukacyjnych powinno być odnotowane w dzienniku lekcyjnym oraz e-dzienniku. 

14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uczeń i jego rodzice (prawni 

opiekunowie) stwierdzą, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalenie tej oceny, mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły w ciągu 2 dni roboczych, 

wg trybu procedury odwoławczej  

15. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej Rada Pedagogiczna stwierdzi, że poziom 

osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub w znacznym stopniu utrudni mu 

kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi warunki do 

uzupełnienia braków. 

16. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych w wymiarze przekraczającym połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

17. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionych może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu 

nieusprawiedliwionych nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) 

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny  

 

§ 17. 

Ocenianie zachowania 

 

1. Ocenę klasyfikacyjną zachowania roczną (śródroczną), począwszy od klasy IV, ustala się 

według skali - zachowanie: 

1) Wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

2. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych; 

2) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; 

3) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; 

4) aktywność i stosunek do obowiązków szkolnych; 

5) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

6) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, 

8) godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; 

3. W klasach I-III (edukacja wczesnoszkolna) ocena klasyfikacyjna zachowania roczna 

(śródroczna) jest oceną opisową. 
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4. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do 

klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły. 

5. Przed ustaleniem oceny klasyfikacyjnej zachowania wychowawca ma obowiązek 

konsultować propozycje oceny ze wszystkimi nauczycielami uczącymi danego ucznia. 

6. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna  

7. W wyjątkowych wypadkach wychowawca może odstąpić od ustalenia oceny 

klasyfikacyjnej zachowania i powierzyć ustalenie tej oceny Radzie Pedagogicznej. Rada 

Pedagogiczna ustala ocenę zachowania w drodze głosowania. 

8. Ustalona przez Radę Pedagogiczną ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna; 

9. Szczegółowe kryteria oceny klasyfikacyjnej zachowania zawarte są w Kryteriach 

Oceniania Zachowania; 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 18. 

Kryteria oceny zachowania 

 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV – VIII szkoły 

podstawowej ustala się według załączonego systemu punktowego: 

1) Każdy uczeń otrzymuje 100 punktów wyjściowych. 

2) Uczeń który uzyska : 

a) powyżej 20 punktów ujemnych- nie może mieć oceny wzorowej, 

b) powyżej 40 punktów ujemnych – nie może mieć oceny bardzo dobrej, 

c) powyżej 60 punktów ujemnych- nie może mieć oceny dobrej. 

3) Uczeń który uzyska odpowiednią liczbę punktów otrzymuje następujące oceny z 

zachowania. 

a) WZOROWE– powyżej 160 punktów, 

b) BARDZO DOBRE– 159 – 130 pkt, 

c) DOBRE– 129 – 100 pkt, 

d) POPRAWNE– 99 – 60 pkt, 

e) NIEODPOWIEDNIE– 59 – 0 pkt, 

f) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który wszedł w kolizję z prawem, dopuścił się 

wykroczeń stanowiących zagrożenie dla życia, bezpieczeństwa lub zdrowia swojego lub 

innych ludzi. 
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Lp. 

PUNKTY DODATNIE 

Za co oceniamy 

 

Liczba 

punktów 

1. Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie szkolnym 10-30 

2. Aktywne pełnienie funkcji w samorządzie klasowym 5-20 

3. 

 

Pomoc koleżeńska w nauce- udokumentowana 5-10 

4. Wzorowe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego. 1-5 

5. Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań   

(jednorazowo) 

5-10 

6. Praca na rzecz klasy i szkoły  1-10 

7. Aktywny udział w akcjach charytatywnych i innych 1-10 

8. Udział w pracach kół zainteresowań i organizacjach szkolnych 10-15 

9. Udział w konkursie szkolnym 5-10 

10. Laureat konkursu międzyszkolnego I,II,III m - ce. 25, 20, 15 

11. Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych: 

Jednorazowy udział/Wielokrotny udział/ miejsce med.  

 

 

10/15/20 

 

12. Przygotowanie akademii i imprez szkolnych i udział w nich. 1-20 

13. Koleżeńskie, kulturalne zachowanie się w stosunku do innych uczniów 1-20 

14. Kulturalne zachowanie się w stosunku do pracowników szkoły. 1-10 

15. Wysoka kultura osobista 10 

16. Udział w wolontariacie 5-20 

17. Wzorowa postawa społeczna 10-30 
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§ 19. 

Egzamin klasyfikacyjny. 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który: 

1) był nieklasyfikowany w wyniku nieobecności usprawiedliwionych; 

2) był nieklasyfikowany w wyniku nieobecności nieusprawiedliwionych, ale Rada 

Pedagogiczna wyraziła zgodę na egzamin klasyfikacyjny; 

3) realizuje indywidualny program lub tok nauki; 

Lp. 
PUNKTY UJEMNE 

Liczba 

punktów 

 

1. Naruszenie dyscypliny na lekcji i na przerwie. 5-15 

2. Nieuzasadnione spóźnienie 2 

3. Ucieczki z wybranych lekcji ( za każdą godzinę) 10 

4. Niszczenie podręczników i zeszytów, mienia szkoły i innych uczniów 5 - 20 

5. Niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań 10 

6.  Celowe wprowadzanie w błąd nauczyciela czy innego pracownika szkoły 10 

7. Lekceważący stosunek do obowiązku szkolnych 5 

8. 
 

Korzystanie w szkole z telefonów komórkowych  (rozmowa przez telefon, zabawy 

telefonem) 

5 

9. Brak dzienniczka ucznia (każdorazowo) 2 

10. Kradzież, fałszerstwo 50 

11. Brak obuwia zmiennego ( każdorazowo) 5 

12. Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych, brak 

poszanowania dla symboli narodowych, szkolnych: godła , sztandaru, pomników. 

10 

13. Lekceważenie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły na lekcji i na 

przerwie. 

10 

14. Agresywny stosunek do uczniów i arogancki stosunek pracowników w szkole i poza 

szkołą 

10 

15. Bójka, pobicie, zaczepki fizyczne 20-50 

16. Wykroczenia np.: wyłudzania pieniędzy, palenie tytoniu, picie alkoholu lub stosowanie 

innych szkodliwych używek, wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych 

30-50 

17. Opuszczanie na przerwach terenu szkoły lub klasy w czasie lekcji bez zezwolenia 10 

18. Niekulturalne zachowanie się w szkole (szatni szkolnej), na wycieczkach i wyjściach, 

poza szkołą. 

5-30 

19. Niewłaściwy, niestosowny do sytuacji ubiór (zbyt odsłaniający ciało, kaptury na 

głowie w pomieszczeniu) 

5-20 

20. Nagana lub upomnienie Dyrektora Szkoły 30 

21. Niewłaściwa postawa na terenie szkoły (makijaż, farbowanie włosów, pirecing, tatuaż, 

brak galowego stroju) 

10-20 

22. Używanie wulgaryzmów 10 

23.  Nieusprawiedliwiona nieobecność (za każda godzinę lekcyjną) 2 
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4) spełnia obowiązek szkolny poza szkołą. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i 

wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się 

również oceny zachowania. 

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

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a egzamin 

klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się w ciągu 20 dni przed posiedzeniem rady 

klasyfikacyjnej, nie później jednak niż na 7 dni przed posiedzeniem rady. 

5a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

6. Wymagania egzaminacyjne określa nauczyciel uczący danego przedmiotu. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja złożona z nauczyciela prowadzącego dane 

zajęcia edukacyjne, nauczyciela tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych W czasie 

egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni 

opiekunowie ucznia). 

7a. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

7b. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład 

której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

7c. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) dane personalne członków komisji egzaminacyjnej; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania egzaminacyjne zatwierdzone przez dyrektora; 

4) uzyskane oceny klasyfikacyjne; 

5) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 
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6) imię i nazwisko ucznia. 

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o jego odpowiedziach 

ustnych i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna jest 

ostateczna. 

10. Ustalona w drodze egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna 

roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.  

 

§ 20. 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał jedną lub dwie 

oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej,  

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, zajęć technicznych, muzyki, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę zadań praktycznych. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich i powiadamia zainteresowanych pismem urzędowym. 

5. Wymagania egzaminacyjne określa nauczyciel uczący danego przedmiotu i przedstawia do 

zatwierdzenia dyrektorowi. 

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

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -jako członek komisji. 

3) nauczyciel prowadzący dane zajęcia - może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora 

szkoły. Dyrektor szkoły powołuje wtedy jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego 

w innej szkole następuje za zgodą dyrektora tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: 

1) skład komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) zadania egzaminacyjne, 

4) ocenę klasyfikacyjną ustaloną przez komisję.  

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o jego 

wypowiedziach ustnych i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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8. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn losowych, nie przystąpił do egzaminu w 

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

dyrektora, nie później jednak niż do końca września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza 

odpowiednio oddział klasy. 

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych tzn. ma jedną ocenę niedostateczną. 

 

§ 21. 

Promowanie do klasy programowo wyższej 

 

1. Uczeń klasy I-III (edukacja wczesnoszkolna) otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej bez względu na oceny opisowe. 

1a. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna 

możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja 

rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia. 

1b. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy  I- II do oddziału 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. 

1c. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

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

wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej 

3. Uczeń, który nie spełnia warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej. 

4a. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną ocenę klasyfikacyjną roczną (śródroczną). 

6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej 

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



28 

 

7. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po 

ocenie zachowania. 

8. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

9. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ——

———-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

10. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w 

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

zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka 

mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy 

programowo wyższej. 

 

 § 22. 

Ukończenie szkoły 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny 

wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskane w klasie szóstej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się wcześniej. 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uczeń uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, to 

kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem. 
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ROZDZIAŁ6 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

od (śródrocznej) rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych  

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

 

§ 23. 

 

1. Uczeń i jego rodzice mają prawo wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od wystawionej 

oceny klasyfikacyjnej rocznej i śródrocznej z zajęć edukacyjnych lub rocznej (śródrocznej) 

oceny klasyfikacyjnej zachowania i prosić o jej ponowne ustalenie, tylko wtedy, gdy ocena ta 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Odwołanie składa się na piśmie w sekretariacie szkoły w terminie nie później niż 2 dni 

robocze od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

3. Odwołanie może dotyczyć zmiany oceny o jeden stopień i musi zawierać odpowiednie 

uzasadnienie. 

4. W przypadku stwierdzenia, że (śródroczna) roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub 

(śródroczna) roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która rozpatruje 

wniosek odwoławczy. 

1) W przypadku odwołania od oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji 

wchodzą:  

a) dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczyciel z danej lub innej szkoły podstawowej, prowadzących takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2) W przypadku odwołania od oceny klasyfikacyjnej zachowania w skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) pedagog szkoły, 

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 4 lit. „a” może być zwolniony z udziału w pracach 

komisji na własną prośbę lub na prośbę rodziców dziecka. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 

tej szkoły. 

5a. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
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6. W przypadku odwołania od oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych komisja 

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

ustala ocenę klasyfikacyjną. 

6a. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych  i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

7a. Termin, o którym mowa w ust. 7 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

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

przez dyrektora szkoły. 

9. W przypadku odwołania od oceny klasyfikacyjnej zachowania komisja analizuje 

dokumentację ucznia (oceny cząstkowe zachowania, obecności na zajęciach, zeszyt uwag, 

notatki nauczyciela i pedagoga szkolnego, itp.) i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

10. Ustalona przez komisję (śródroczna) roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

oraz (śródroczna) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny 

ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny kwalifikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

11. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Jeżeli w wyniku egzaminu poprawkowego 

uczeń uzyskał ocenę niedostateczną i zachodzi podejrzenie, że ocena została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń i jego rodzice 

mogą wnieść odwołanie od oceny wg powyższego trybu odwoławczego z tym, że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W 

tym przypadku, ponowna ocena ustalona przez komisje jest ostateczna. 

12. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. Protokół zawiera w szczególności: 

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

a) skład komisji, 

b) termin egzaminu, 

c) zadania sprawdzające, 

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

e) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego odpowiedziach 

ustnych i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

2) w przypadku (śródrocznej) rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem, 

e) imię i nazwisko ucznia. 

Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna. 
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§ 23a. 

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania  

 

1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej 

sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania 

informacji. 

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin 

poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na 

daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć 

wychowawca i rodzic ucznia. 

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych 

lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla 

każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 

2) termin tych czynności; 

3) zadania sprawdzające; 

4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę; 

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

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

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania z 

obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych 

podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń. 

7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może 

być niższa niż ocena przewidywana. 

8. Poprawa w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna 

mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może 

mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych. 

9. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny zachowania wychowawca 

wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym 

Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, 

ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę argumenty 

ucznia lub jego rodziców, dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć 

pozaszkolnych ucznia. 

10. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację 

wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, 

opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen 
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zachowania, w terminie 7  dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub 

jego rodziców. 

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

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

samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej 

przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego 

zespołu. 

12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie 

przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną 

ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie 

przeprowadzonej w ww. zespole. 

13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który 

zwiera: 

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

2) termin spotkania zespołu; 

3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału; 

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

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

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

15. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę 

potwierdzona przez ucznia podpisem. 

16.Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia. 

 

ROZDZIAL7 

§ 24. 

(uchylony) 

 

ROZDZIAL 8 

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM 

§ 25. 

 

1. Formami pomocy materialnej świadczonej na rzecz uczniów są: 

1) Stypendia szkolne ( socjalne); 

2) Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. - (odrębny dokument - regulamin 

przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe). 

3) Korzystanie z bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej - szkoła może wystąpić do Rady 

Rodziców, MOPS-u, kościoła lub innych sponsorów z prośbą o pokrycie w całości lub 

częściowo kosztów posiłków dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

finansowej. 

2. Szkoła współpracuje z: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, IV Komisariatem Policji oraz innymi instytucjami 

niosącymi pomoc szkole.  

 

§ 25a 
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Pomoc materialna 

 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 

cel. 

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 

materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub 

motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak  

i motywacyjnym. 

 

§ 25b 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami ćwiczeniowymi 

w szkole 

 

1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych  

w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej. 

2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 

mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 

materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub 

materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 25c 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i 

nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

1. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

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

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 
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oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynikających w szczególności; 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

4) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10, 

d) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne – organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu -  

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 
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a) są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 

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

realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i 

wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych, 

b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem 

7) warsztatów; 

8) porad i konsultacji; 

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

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

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

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole 

rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

9. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

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

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

10. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach,  o 

prowadzeniu zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia 

łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami 

ucznia. 

11. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

12. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć 

13. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

6) pielęgniarki szkolnej; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) Poradni; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 
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11) kuratora sądowego; 

12) asystenta nauczyciela; 

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

15. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału. 

16.Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli. 

 

ROZDZIAL 9 

WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

§ 26. 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

2. W zakresie profilaktyki szkoła prowadzi pedagogizację rodziców. 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz usprawiedliwienia 

nieobecności dziecka w szkole w ciągu 2 tygodni; 

3) Powiadomić wychowawcę o nieobecności dziecka w ciągu 3 dni; 

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

5) obowiązkowego uczestniczenia w zebraniach klasowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

spotkań semestralnych organizowanych na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej, 

na których zostaną przekazane informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń ocena 

niedostateczną z danego przedmiotu (przedmiotów); 

6) zapewnienia dziecku obowiązującego stroju dziennego oraz stroju galowego; 

7) odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez ucznia. 

5. Rodzice mają prawo: 

1) znać zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w szkole i klasie, 

2) znać procedury dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

3) do uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania oraz postępów i przyczyn trudności w nauce; 

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

dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat 

pracy szkoły; 

6) odwołania się od oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej wg obowiązującej 

procedury.; 

7) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych. 

6. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

winny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. 
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1) Spotkania informacyjne ze wszystkimi nauczycielami odbywają się raz w miesiącu w tzw. 

„dzień otwarty”. Jest to dowolnie wybrany przez Radę Pedagogiczną dzień w pierwszym 

tygodniu miesiąca i spotkania w tym dniu obowiązują przez cały rok szkolny. 

2) Grono pedagogiczne może odstąpić od spotkań w „dniu otwartym” za zgodą dyrektora 

szkoły, jeżeli w danym miesiącu planowane są klasowe zebrania z rodzicami. 

7. Na prośbę rodziców przyjmowane są dzieci spoza obwodu szkoły na podstawie złożonego 

wcześniej podania. 

8. Prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez 

dzieci określają ogólne normy postępowania cywilnego. Za szkody wyrządzone przez dzieci 

do 13 roku życia  w czasie pobytu dziecka w szkole ponosi personel szkoły, zobowiązany do 

nadzoru nad uczniem. Zgodnie z artykułem 426 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Oczywiście, jeżeli rodzice poczuwają się do 

odpowiedzialności i chcą naprawić szkodę, mogą to uczynić i nie ma przeszkód, aby szkoła 

przyjęła z ich strony odpowiednie świadczenie. 
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ROZDZIAŁ 10 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 27. 

 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

Organy szkoły współdziałają ze sobą na podstawie ustawy i własnych regulaminów. 

 

§ 28. 

DYREKTOR SZKOŁY 

 

1. Dyrektor szkoły, zwany dalej dyrektorem, powołany jest przez organ prowadzący i kieruje 

szkołą zgodnie z ustawą, obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami władz 

oświatowych, organu prowadzącego oraz nadzorującego działalność szkoły. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami. 

3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych; 

3) nauczycielom i innym pracownikom; 

4) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

5) w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły. 

4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

rodzicami i samorządem uczniowskim.  

5. (uchylono). 

6.  Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) Jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

2) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) stwarza warunki do samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków; 

6) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

7) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych; 

8) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki 

zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
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wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

szkoły; 

10)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

11) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

12) organizuje zajęcia dodatkowe; 

13) współpracuje z higienistka lub osobami (instytucjami) sprawującymi profilaktyczną 

opiekę medyczną nad dziećmi i młodzieżą. 

7. Dyrektor szkoły odpowiada za: 

1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;  

2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszym Statutem; 

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez 

szkołę; 

4) celowe wykorzystywanie środków przeznaczonych na działalność szkoły, prowadzenie 

zgodnie z przepisami dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej; 

5) bezpieczeństwo przechowywania pieczęci, druków ścisłego zarachowania i materiałów 

niejawnych; 

6) (uchylony) 

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

specjalnego ucznia. 

8. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor lub 

inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. 

9. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

 

§ 29. 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia i opieki. 

2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem 

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

Pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym półroczu i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

5.  Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, 

organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo co najmniej 

1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) Podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów; 
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3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły; 

5) Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły składany przez Dyrektora; 

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. 

8. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o 

odwołanie z funkcji dyrektora lub występować do dyrektora o odwołanie nauczyciela z 

funkcji kierowniczej w szkole. Organ prowadzący szkołę albo dyrektor są zobowiązani 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

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

co najmniej połowy jej członków. 

10. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 

protokołowane. 

11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 30. 

RADA RODZICÓW 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

4. Kadencja Prezydium Rady Rodziców trwa 1 rok. Wybory przeprowadza się na pierwszym 

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

5. Kompetencje stanowiące Rady Rodziców: 

1) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz; 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców; 

2) (uchylono); 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-03-2011&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-03-2011&qplikid=1#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=16-03-2011&qplikid=1#_blank
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3) Uchwalanie regulaminu swojej działalności (odrębny dokument – regulamin Rady 

Rodziców). 

6. Kompetencje opiniodawcze rady rodziców 

1) Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora; 

2) Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły 

3) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły  

4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

5) Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji; 

6) Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na 

terenie szkoły jednolitego stroju; 

7) Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; 

8) Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły; 

9) Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela. 

 

§ 31. 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "samorządem". 

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

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

5. Samorząd może przedstawiać, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

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

wolontariatu. 
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7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
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ROZDZIAŁ 11 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 32. 

 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i wiosennych określa rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu 

uczniowskiego, uprawniony jest do ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych (liczba możliwych do ustalenia dni wolnych zależy od typu 

szkoły), zobowiązując ich do powiadamiania uczniów i ich rodziców o ustalonych 

dodatkowych dniach wolnych. 

 

§ 33. 

 

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora w terminie do 21 kwietnia każdego 

roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. 

2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja 

każdego roku. 

3. Arkusz organizacyjny szkoły zawiera: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2)  liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3)  dla poszczególnych oddziałów: 

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

prowadzonych w grupach, 

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

c)  tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d)  wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

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

w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, 

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

4)  liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

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

informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

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

kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

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

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

8)  liczbę godzin zajęć świetlicowych  

9)  liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 
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§ 34. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów (klasa). 

2. Uczniowie, o których mowa w ust. 1, na danym etapie kształcenia uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych, określonych Podstawą Kształcenia Ogólnego dla Publicznej 

Sześcioletniej Szkoły Podstawowej. 

2a. Oddziałem opiekuje się nauczyciel- wychowawca, którego formy spełniania zadań 

powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych 

szkoły. 

2b. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie 

więcej niż 25 uczniów. 

2c. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

2d.W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału 

klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli 

liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2b. 

2e. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor 

szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2d, zwiększając liczbę uczniów w 

oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2b. 

2f. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ustępem 2d i 

2e, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

2g. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Liczba uczniów w oddziałach powinna być zgodna z wytycznymi organu prowadzącego. 

4. Oddziały można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i zajęć komputerowych 

(podział ten jest obowiązkowy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów), wychowania 

fizycznego (dla oddziałów liczących powyżej 26 uczniów) oraz na zajęciach, dla których z 

treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń. Za zgodą organu 

prowadzącego dzielić można na grupy oddział liczący 24 uczniów lub mniej. 

5. Uczniowie szkoły podzieleni zostali na zespoły wiekowe: 

1) uczniowie klas I-III – I etap kształcenia; 

2) uczniowie klas IV-VIII – II etap kształcenia. 

6. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne, do których nabór obywa się zgodnie z procedurą 

rekrutacji. 

 

§ 35. 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w 7 roku życia i trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

uczeń kończy 18 lat.  

1a. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje 

dziecko, jeżeli dziecko:  
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1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

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

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może odroczyć obowiązek szkolny na 

okres nie dłuższy niż 1 rok, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Rekrutacja uczniów do szkoły dokonywana jest zgodnie z zasadą powszechnej dostępności 

w tym zakresie. 

3a. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji do szkoły określa organ prowadzący szkołę 

na podstawie odrębnych przepisów. Regulamin rekrutacji znajduje się w osobnym 

dokumencie szkoły. 

4. W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowane będą dzieci zamieszkujące rejon szkoły. 

5. Wszelkie odstępstwa od zasady, o której mowa w ust.4 wymagają zgody dyrektora. 

6. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 

przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w 

innej formie wychowania przedszkolnego. 

7. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

8. Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być 

objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.  

 

§ 35a. 

(uchylono) 

 

§35b.  

PRZECHODZENIE UCZNIA ZE SZKOŁY PUBLICZNEJ JEDNEGO TYPU DO SZKOŁY 

PUBLICZNEJ INNEGO TYPU 

 

1. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego 

uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie 

w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego 

albo: 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się 

w szkole, z której przechodzi, albo: 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi. 
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2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza 

się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. 

 

§ 36. 

 

1. Rodzice/ prawni opiekuni dziecka, są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;  

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w 

sposób określony w ustawie prawo oświatowe; 

4) zapewnienia dziecku warunków nauki w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza 

przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.  

2. Kontrolowanie spełniania obowiązku, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w 

obwodzie której dziecko mieszka.  

3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których 

zorganizowano oddziały przedszkolne, są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w 

obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, w tym przedszkolu 

lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie. 

 

§ 37. 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem podstawowych wymogów zdrowia i higieny, 

racjonalnie planujących pracę uczniów i nauczycieli. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć dla klas I-III określa przydział czasu na poszczególne zajęcia 

wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala 

nauczyciel. 

 

§ 38. 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia zintegrowane prowadzone w systemie 

nauczania wczesnoszkolnego w klasach I-III i klasowo–lekcyjnym w klasach IV-VIII. 

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

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

w tygodniowym rozkładzie. W wyjątkowych przypadkach dyrektor może jednorazowo 

skrócić czas trwania godziny lekcyjnej do 30 minut. 

3. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na zorganizowanie Dni Szkolnych, w których 

główną formą są zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Dni tematycznie związane są 

programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub z treściami programu nauczania. 

 

§ 39. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-03-2011&qplikid=1#_blank
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1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki lub bezpieczeństwa 

dokonywany jest podział na grupy z uwzględnieniem wysokości środków finansowych 

posiadanych przez szkołę oraz wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów 

nauczania. 

2. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV- VIII prowadzone są w grupach liczących 

do 26 uczniów. 

1) w przypadku małych grup tworzy się grupy międzyoddziałowe, które nie mogą liczyć 

mniej niż 12 uczniów (chyba, że organ prowadzący wyrazi zgodę) i nie więcej niż 26 

uczniów; 

2) zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być 

prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 

2a. Na obowiązkowych zajęciach komputerowych i z języków obcych, zajęcia mogą być 

prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, 

przy podziale na grupy uwzględnia się liczbę stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej lub stopień zaawansowania znajomości języka obcego. 

2b. Na życzenie rodziców (w formie pisemnego oświadczenia) w szkole organizuje się w 

ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki. 

3. Zajęcia z religii/etyki prowadzone są w poszczególnych oddziałach lub grupach 

międzyoddziałowych. 

3a. Lekcje religii organizowane są dla grupy nie mniej niż 7 uczniów. 

3b. Dla mniejszej liczby uczniów w oddziale klasy organizuje się lekcję religii w grupach 

łączonych. 

3c. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub 

zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z lekcji religii lub etyki w szkole. 

4. O uczęszczaniu na lekcje religii/etyki decydują rodzice, zaś przedmioty te nie są 

traktowane jako przedmioty obowiązkowe. 

5. Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu szkoły 

(wyjątek stanowią zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne) nie powinna być 

niższa niż 10 uczniów. 

6. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna 

przekraczać 12 osób. 

 

§ 40. 

 

Za zgodą dyrektora szkoły, wyższe uczelnie mogą zawierać umowy o odbywaniu praktyk 

przez słuchaczy w/w placówek. 

Na czas odbywania praktyki, dyrektor szkoły przydziela studentowi opiekuna, którym jest 

nauczyciel pracujący w w/w szkole. 

 

§ 41. 

 

1. W szkole, mogą być tworzone stanowiska: 

1) wicedyrektorów - jedno stanowisko wicedyrektora na nie mniej niż 12 oddziałów; 
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2) dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

2. Zadaniem osób powołanych na stanowiska, o których mowa w ust.1, jest wspomaganie 

dyrektora szkoły w kierowaniu szkołą. 

3. Zakres czynności i podział kompetencji osób, o których mowa w ust.1 pkt a), określa 

dyrektor szkoły na piśmie. 

 

§ 41a. 

ORGANIZACJA INDYWIDUALNEGO TOKU KSZTAŁCENIA 

 

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań dyrektor 

szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w pkt.1 może być udzielona po upływie co najmniej jednego 

roku, a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole. 

3. Zwnioskiemozezwolenienaindywidualnyprogramlubtoknaukimogąwystąpić: 

1) rodzice ucznia; 

2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia (za zgodą 

rodziców). 

4. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego 

ucznia. 

5. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4 przekazuje wniosek 

dyrektorowi szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach 

ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia. 

6. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt 

programu, który ma realizować uczeń. 

7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt. 6 jest zobowiązany 

zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 8. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się: 

1) w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja 

ukończeniu szkoły w skróconym czasie. 

9. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji. 

10. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszy niż 

jeden rok szkolny. 

11. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku: 

1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego; 

2) złożenie przez ucznia lub jego rodziców oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego 

programu lub toku nauki. 

12. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, dyrektor w 

porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego 

obowiązków a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż godzinę 

tygodniowo i nieprzekraczającą 5 godzin miesięcznie. 
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13. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo 

odnotować w arkuszu ocen. 

 

§ 41b. 

FORMY KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 

1. Uczniowie z zaburzeniami rozwoju, uczniom niepełnosprawnym lub przewlekle chorym 

szkoła umożliwia wypełnienie obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego, 

specjalnego, zajęć rewalidacyjnych. 

2. O potrzebie zapewnienia uczniowi wyżej wymienionej formy spełniania obowiązku orzeka 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Szkoła organizuje je na wniosek rodziców ucznia i 

zaświadczenia lekarskiego. 

3. Decyzję o nauczaniu indywidualnym, specjalnym i rewalidacji podejmuje dyrektor szkoły 

na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Tygodniowy wymiar godzin wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego regulują 

odrębne przepisy. 

5. Zajęcia wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego należy realizować co 

najmniej w ciągu 3 dni w tygodniu. 

6. Realizację wymienionych w ust. 1 form kształcenia powierza się nauczycielowi z 

odpowiednimi do rodzaju zajęć kwalifikacjami. 

7. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnymi specjalnym ujęty jest w ewidencji danego 

oddziału klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami. 

 

§ 41c. 

 

1. W szkole dla uczniów objętych kształceniem specjalnym, posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub 

niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń 

zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego): 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów; 

2) lub w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta; 

3) lub pomoc nauczyciela. 

2. W szkole dla uczniów objętych kształceniem specjalnym, posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 1 

niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo (z 

uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego): 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub 

specjalistów; 

2) lub w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta; 
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3) lub pomoc nauczyciela. 
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ROZDZIAŁ 12 

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

§ 42. 

 

Nauczyciel jest odpowiedzialny za: 

1) Jakość i wyniki pracy dydaktyczno- wychowawczej; 

2) Życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych uczniów w czasie lekcji, przerw i zajęć 

pozalekcyjnych; 

3) Przygotowanie uczniów do życia w zespole klasowym, grupie rówieśniczej, rodzinie i 

społeczeństwie; 

4) Przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym miasta, regionu; 

5) Kształtowanie wrażliwości estetycznej, odpowiedzialności za czystość oraz stan sanitarny 

szkoły i środowiska; 

6) Stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań przez 

organizowanie wycieczek, rajdów, konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz imprez 

artystycznych; 

7) Systematyczną, jawną, bezstronną i obiektywną ocenę oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów; 

8) Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

9) Stosowania w pracy procedur postępowania oraz metod współpracy z policją i strażą 

miejską w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją; 

10) Powierzone pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny. 

 

§ 43. 

 

1. Nauczyciel obowiązany jest do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym 

mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i 

opiekuńczą; wspierania każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążenia do pełni własnego 

rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w 

umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw 

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

różnych narodów, ras i światopoglądów. 

2. Kierowania się w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

dobrem uczniów, troską o ich zdrowie. 

3. Zrealizowania ,,podstawy programowej” określonej dla danego przedmiotu i etapu 

kształcenia zgodnego z Podstawą Kształcenia Ogólnego zawartą w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej. 

4. Realizacji założeń programu wychowawczego szkoły. 

5. Starannego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w tym dzienniki zajęć, e-dzienniki, 

arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych itp. 

6. Pełnienia dyżurów na korytarzu w czasie przerw wg harmonogramu dyżurów. 

7. Systematycznej kontroli wiadomości uczniów. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-08-2004&qplikid=2#_blank
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8. Do informowania uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem o pracach pisemnych i zakresie 

materiału dotyczącego tych prac. 

9. Sprawdzania i oddawania uczniom prac pisemnych w okresie nie dłuższym niż dwa 

tygodnie.  

10. Indywidualizowania pracy z uczniem. 

11. Udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, nauczycielskich zespołach 

wychowawczych i zespołach przedmiotowych. 

12. Wystawiania bezstronnych i jawnych dla ucznia i jego rodziców ocen za wiedzę ucznia. 

13. Uaktywniania inwencji twórczej uczniów. 

14. Uświadamiania wartości kultury w życiu człowieka. 

15. Wdrażania do przestrzegania przepisów BHP na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych 

w czasie pobytu ucznia w szkole i poza nią. 

16. Nadzoru nad dziećmi w czasie imprez szkolnych. 

17. Organizowania prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły lub środowiska. 

18. Systematycznego doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu 

wiedzy merytorycznej poprzez: 

1) Samokształcenie; 

2) uczestnictwo w konferencjach, zespołach samokształcących, przedmiotowych, kursach 

specjalistycznych, seminariach. 

19. Opieki nad nowym, początkującym nauczycielem-wychowawcą podejmującym pracę w 

szkole (opiekuna wyznacza dyrektor). 

20. Odpowiedzialnej postawy przez tworzenie atmosfery życzliwości, serdeczności, 

wzajemnego zaufania i szczerości w zespołach klasowych i wśród Rady Pedagogicznej. 

21. Stałego wzbogacania własnej osobowości, aby być wzorem dla młodego pokolenia tak 

pod względem postawy etyczno-moralnej jak i społecznej. 

22. Przestrzegania norm moralno-etycznych, zwyczajowych i prawnych obowiązujących w 

szkole, społeczeństwie i państwie. 

23. Szanowania swojej godności osobistej, godności powierzonych uczniów, członków Rady 

Pedagogicznej i innych osób. 

24. Zachowania w całkowitej tajemnicy spraw służbowych związanych z pracą Rady 

Pedagogicznej. 

25. Nauczyciel zobowiązany jest respektować prawa ucznia. 

26. Natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa. 

27. Zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o 

podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. 

28. Niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób 

przebywających na terenie szkoły. 

 

§ 44. 

 

Nauczyciel ma prawo do: 
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1) Otrzymania nagród za wyróżniającą się pracę dydaktyczno-wychowawczą na mocy art. 49 

ustawy Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami) oraz wewnętrznego „Regulaminu 

przyznawania nagród Dyrektora Szkoły”; 

2) Częściowego zwrotu kosztów kształcenia w miarę posiadanych środków; 

3) Korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, 

Rady Pedagogicznej i nauczyciela doradcy określonej specjalności; 

4) Wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 

Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub 

program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza 

do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub 

program nauczania; 

5) Opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania; 

6) Korzystania z uprawnień socjalnych i innych wynikających z regulaminu pracy. 

 

§ 45. 

PEDAGOG SZKOLNY 

 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, którego zadaniem jest między innymi: 

1) prowadzenie profilaktyki wychowawczej,  

2) koordynowanie pracy korekcyjno-wychowawczej, 

3) sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej, 

4) koordynacja udzielanej pomocy materialnej, 

5) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów, 

6) współdziałanie w opracowaniu planu wychowawczego  

i profilaktycznego, 

7) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze oraz 

udzielenie pomocy wychowawczej w pracy z takim uczniem, 

8) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, 

9) organizowanie pracy wyrównawczej w szkole, 

10) kierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opiekuńczo-

wychowawczych, kierowanie wniosków o umieszczenie w zakładach wychowawczych, 

11) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

2. W szkole mogą być tworzone stanowiska logopedy i psychologa szkolnego za zgoda 

organu prowadzącego szkołę. 

 

§ 46. 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

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

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Młodzież może korzystać z biblioteki i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej 

w godzinach pracy biblioteki. 
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3. W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) 

4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: 

1) Uczniowie; 

2) Nauczyciele; 

3) Rodzice; 

4) inni pracownicy szkoły.    

5. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie poza teren biblioteki; 

3) korzystanie ze środków audiowizualnych, multimedialnych i Internetu ; 

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych tzw. lekcji bibliotecznych (w grupach lub oddziałach). 

6. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję: 

1) kształcąco - wychowawczą poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych; 

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji; 

c) kształtowanie kultury czytelniczej; 

d) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy; 

2) opiekuńczo – wychowawczą: 

a) współdziałanie z nauczycielami, 

b) (uchylony)  

c) pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

7. Biblioteka posiada zainstalowane i aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające 

uczniów przed dostępem do treści mogących stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju 

8. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują: 

1) udostępnianie zbiorów, 

2) udzielanie informacji bibliotecznych, 

3) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

4) przysposobienie czytelnicze, 

5) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

6) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

7) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów, wystaw.  

8) udostępnianie oraz pomoc w korzystaniu z Internetu. 

9. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

1) właściwą obsadę personalną, 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę, 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej, 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki, 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów   bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej, 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki, 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza 

10. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 
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1) gromadzi i opracowuje zbiory, 

2) umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni, 

3) prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów, 

4) umożliwia korzystanie z Internetu i programów multimedialnych, 

5) udostępnia książki i inne źródła informacji, 

6) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych 

źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

7) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk 

czytania i uczenia się, 

8) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczna, 

9) powiększa zasoby biblioteczne z uwzględnieniem środków finansowych szkoły, 

10) prowadzi konserwację i selekcję zbiorów, 

11) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych, 

12) współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych szkoły. 

11. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin biblioteki. 

12. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami; 

2) nauczycielami i wychowawcami; 

3) rodzicami; 

4) innymi bibliotekami. 

13. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z: 

1) gminą; 

2) władzami lokalnymi; 

3) ośrodkami kultury; 

4) innymi instytucjami. 

14. Zasady współpracy biblioteki szkolnej 

1) Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami (prawnymi 

opiekunami) i innymi bibliotekami obejmują: 

a) z uczniami: 

 

ztałcenia; 

 

 

b) z nauczycielami: 

 

 

ycielami różnych przedmiotów; 

 

c) z rodzicami (prawnymi opiekunami): 

 

do biblioteki; 

dnictwem wychowawców; 
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d) z bibliotekami: 

 

zkolnych konkursów czytelniczych; 

 

 

§ 46a. 

(uchylono) 

 

§ 47. 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole przed lub po lekcjach ze względu na czas 

pracy rodziców, szkoła organizuje nieodpłatnie zajęcia świetlicowe. 

2. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo- opiekuńczej działalności szkoły. 

3. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych; grupa wychowawcza w świetlicy 

nie powinna przekraczać 25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela. 

4. Nauczyciel świetlicy realizuje następujące zadania: 

1) organizuje pomoc w nauce i tworzy warunki do nauki własnej, 

2) organizuje gry i zabawy ruchowe, 

2a) odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów; 

3) rozwija zainteresowania dzieci i stwarza warunki dla wykazania ich uzdolnień, 

4) umożliwia uczestnictwo w zajęciach wykorzystujących dorobek kultury dla wykształcenia 

potrzeb i nawyków z tym związanych, 

5) kształtuje nawyki związane z dbałością o higienę i czystość, 

6) rozwija samodzielność i społeczną aktywność. 

5. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i 

Rady Rodziców. 

6. Współpracuje z nauczycielami i rodzicami 

7. Sprawuje opiekę podczas spożywania posiłków przez uczniów 

 

§ 48. 

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia 

1) Szatnię; 

2) pomieszczenie do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej; 

3) składnicę akt; 

4) kuchnię; 

5) stołówkę. 
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ROZDZIAŁ 13 

ZESPOŁY WYCHOWAWCZE I SAMOKSZTAŁCENIOWE 

§ 49. 

 

W szkole działają nauczycielskie zespoły wychowawcze i samokształceniowe, składające się 

z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne na danym poziomie kształcenia. 

1) Głównym zadaniem zespołu jest: 

a)  ustalanie zestawów programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę 

potrzeb, 

b) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników 

c) wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe. 

d) analiza/ewaluacja działań wychowawczych i profilaktycznych 

e) rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych 

f) wspieranie wychowawcy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

2) Zebrania zespołu zwołuje jego opiekun nie mniej niż dwa razy w półroczu: 

a) pierwsze z zebrań powinno odbyć się przed rozpoczęciem roku szkolnego w celu ustalenia 

zestawu programów, 

b) spotkanie śródroczne powinno być poświęcone analizie wyników nauczania i wyników 

egzaminu  po szkole podstawowej oraz działań związanych z wykorzystaniem tych wyników 

w procesie dydaktycznym (tworzenie wynikowych planów pracy, programów doskonalących 

lub naprawczych – jeśli zachodzi taka konieczność i ewentualnej korekcie wymagań 

programowych), 

c) z każdego zebrania sporządza się protokół. 
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ROZDZIAŁ 14 

ZADANIA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY 

§ 49. 

 

1. Dyrektor szkoły powierza wychowawstwo jednemu z nauczycieli uczących w tym 

oddziale na czas trwania nauki w klasach I- III (na 3 lata) oraz w klasach IV- VIII (na 5 lata);  

2. (uchylony) 

3. Wychowawca ściśle współpracuje z rodzicami swoich wychowanków w wypełnianiu 

przez szkołę jej zadań wychowawczo-opiekuńczych; 

4. Wychowawca w porozumieniu z rodzicami proponuje pedagogowi szkolnemu szczególne 

formy opieki nad uczniami, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych bądź 

losowych są one potrzebne, w tym stałą lub doraźna pomoc materialną; 

5. Wychowawca może być zwolniony przez dyrektora szkoły z obowiązków, gdy wynika to z 

jego własnej umotywowanej prośby; 

6. Zespół rodziców może zaproponować dyrektorowi szkoły za pośrednictwem Rady 

Rodziców zmianę wychowawcy po wyczerpaniu możliwości poprawy układu wychowawca- 

wychowankowie; 

7. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

szczególności: 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) uczestniczenie w posiedzeniach nauczycielskiego zespołu wychowawczego i 

samokształceniowego; 

5) opracowanie i wdrażanie klasowego planu wychowawczego opartego na szkolnym 

programie wychowawczo-profilaktycznym. 

 

§ 50. 

 

Wychowawca realizuje w swojej pracy trzy funkcje: 

1) funkcję dydaktyczną: 

a) uwzględnienie w tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy zagadnień profilaktyki 

ujętych w szkolnym planie profilaktycznym, 

b) zapraszanie (w miarę możliwości) na lekcje wychowawcze prelegentów reprezentujących 

różne dziedziny życia; 

2) funkcję wychowawczą: 

a) organizacja zebrań z rodzicami, 

b) wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, przestrzegania regulaminu szkolnego, zasad 

kultury życia codziennego, zasad higieny osobistej i dbałości o estetyczny wygląd, 

c) stała integracja zespołu klasowego poprzez różne formy działań wychowawczych, 

d) kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych, odpowiedzialności za Ojczyznę, 
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e) wyrabianie u uczniów nawyku konstruktywnego krytycyzmu, odpowiedzialności i 

dyscypliny wewnętrznej, 

f) wyrabianie nawyków odważnego przedstawiania swoich racji popartych rzetelną 

argumentacją z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa, 

g) stała troska o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie uczniów poprzez kontakt ze służbą 

zdrowia, 

h) ustalenie z zespołem klasowym ocen zachowania w oparciu o obowiązujące kryteria, 

i) organizowanie wycieczek szkolnych, imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych. 

3) funkcję opiekuńczą: 

a) w razie potrzeby zorganizowanie pomocy uczniom, którzy mają trudności w nauce, w 

porozumieniu z nauczycielami danego przedmiotu, 

b) stały kontakt z radą klasową i innymi rodzicami, 

c) kontakt z pedagogiem lub policją w sytuacji zagrożeń społecznych i niedostosowania 

społecznego uczniów, 

d) prawidłowy nadzór nad działalnością samorządu klasowego, 

e) znajomość warunków domowych (materialnych, zdrowotnych) swoich uczniów,  

f) stały nadzór nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego (kontrola frekwencji), 

g) (uchylony) 

§ 51. 

 

1. Wychowawca ma prawo nagradzania i karania uczniów z zachowaniem trybu określonego 

w rozdziale 14 Statutu. 

2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony dyrektora, nauczycielskiego zespołu wychowawczego oraz Rady Pedagogicznej, a 

także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i 

naukowych. 
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ROZDZIAŁ 15 

NAGRODY I KARY ORAZ ZASADY ICH STOSOWANIA WOBEC UCZNIÓW 

§ 52. 

 

Za wzorową i przykładną postawę oprócz punktów dodatnich oceny zachowania, uczeń może 

otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy klasy, 

2) pochwałę ustną wychowawcy klasy wobec uczniów i rodziców na zebraniu z rodzicami, 

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły, 

4) nagrodę ufundowaną przez : 

a) Radę Rodziców, 

b) Dyrektora z funduszu szkoły lub Samorządu Uczniowskiego, 

5) dyplom uznania i list pochwalny dla rodziców. 

 

§ 52a. 

 

1. Podstawą do wyróżnienia ucznia mogą być: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce, 

2) aktywny udział w życiu szkoły, 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz turniejach i 

zawodach sportowych, 

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole, 

5) 100% frekwencja na zajęciach szkolnych. 

2. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, 

który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść 

zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody. 

 

§ 53. 

 

1. Za naruszenie dobra wspólnego i godności osobistej, notoryczne zaniedbywanie 

obowiązku nauki, naruszenie nietykalności osobistej, wulgarność i chuligaństwo, niszczenie 

mienia szkoły, wandalizm, palenie tytoniu oraz inne naruszenia postanowień niniejszego 

Statutu, oprócz punktów ujemnych oceny zachowania, uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy klasy, 

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły, 

3) pisemne upomnienie i zobowiązanie ucznia do poprawy, 

4) nagana dyrektora szkoły, 

5) przeniesienie do równoległej klasy, 

6) (uchylony) 

7) praca społeczna na rzecz szkoły, 

8) w szczególnie uzasadnionych przypadkach powiadomienie odpowiednich instytucji 

(policja, kurator itp.) 
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2. O zastosowaniu kary, o której mowa § 3 pkt3,4,5 dyrektor szkoły zobowiązany jest do 

poinformowania rodziców ucznia o jej podjęciu. 

 

§ 53a. 

PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY 

 

W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady 

Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora 

Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 

3) wchodzi w konflikt z prawem;  

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na 

pozostałych uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

 

§ 53b 

TRYB ODWOŁAWCZY OD KARY 

 

1. Uczeń lub jego rodzice ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału 

lub samorząd uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek 

ten jest dla dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 

7-miudni. 

2. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 

czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za 

niebyłą.  

3. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne 

środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara 

przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego. 

4. Uczeń lub jego rodzice może odwołać się od jego zdaniem krzywdzącej decyzji Dyrektora 

do Kuratorium Oświaty w ciągu 14 dni. 
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ROZDZIAŁ 16 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

§ 54. 

 

Statut szkoły określa prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w 

Konwencji o prawach dziecka. Nauka dziecka będzie ukierunkowana na: 

1) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności 

umysłowych i fizycznych dziecka; 

2) rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód;  

3) rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka i 

wartości, dla wartości narodowych kraju, w którym mieszka dziecko, kraju, z którego dziecko 

pochodzi, jak i dla innych kultur; 

4) przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu 

zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, 

grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia; 

5) rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego. 

 

§ 55. 

 

1. W ramach działalności statutowej szkoły uczeń ma prawo do: 

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) Opieki wychowawczej, zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, oraz poszanowania jego godności; 

3) Życzliwego traktowania przez nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

4) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia klasy i szkoły; 

5) Swobody wyznawania religii na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy o Systemie Oświaty; 

6) Sprawiedliwej, obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 

7) Pomocy w razie trudności w nauce; 

8) Korzystania z porad wychowawcy, dyrektora, nauczycieli, pedagoga szkolnego, 

specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

9) Korzystania z opieki socjalnej; 

10) Korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, księgozbioru biblioteki podczas zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych; 

11) Wpływania na życie szkolne poprzez działalność samorządową; 

12) (uchylony) 

13) Zrzeszania się w organizacjach i klubach działających w szkole; 

14) Egzaminu poprawkowego, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

15) (uchylony) 

16) Składania skarg na piśmie w przypadkach, gdy naruszono jego godność osobistą, 

nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa; 
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17) Ochrony danych osobowych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 

psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status 

ucznia nietykalności osobistej); 

18) Równego traktowania. 

2. Uczeń zobowiązany jest do: 

1) Realizacji i przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły; 

2) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły oraz 

pracy nad własnym rozwojem. Uczeń przychodzi do szkoły w obowiązującym stroju 

dziennym, natomiast podczas uroczystości szkolnych występuje w stroju galowym z 

wyjątkiem dni, w których szkoła realizuje inne zadania opiekuńczo-wychowawcze  

(np. wycieczki, dyskoteki szkolne, zajęcia sportowe, sprzątanie świata itp.); 

3) Punktualnego przychodzenia na zajęcia szkolne; 

4) Przestrzegania na co dzień zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, 

kolegów i innych pracowników szkoły; 

5) Okazywania szacunku nauczycielom, uczniom, rodzicom i innym osobom; 

6) Podporządkowania się zaleceniom nauczycieli, Rady Pedagogicznej i Dyrektora; 

7) Godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

8) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

9) Przestrzegania higieny osobistej; 

10) Przestrzegania zasad estetyki stroju i uczesania; 

11) Dbałości o ład i porządek w szkole; 

12) Dbałości o mienie znajdujące się w szkole; 

13) Pracy na rzecz szkoły i środowiska; 

14) Dbałości o honor i tradycje szkoły; 

15) Dbałości o piękno mowy ojczystej; 

16) Noszenia dzienniczka ucznia i okazywania go; 

17) Stosowania się do przyjętych w szkole zasad korzystania z telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych. 

3.W szkole obowiązuje czysty, schludny strój dzienny, strój galowy oraz strój sportowy: 

 

1) STRÓJ DZIENNY- jest w stonowanej kolorystyce. Obowiązujące kolory to:  

biel, beż, siwy, niebieski, granatowy, brązowy, czarny. Strój ucznia ma być czysty,  

 

a) Dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice czy sukienki (długość nie może być 

krótsza niż do połowy uda) jak i spodnie (długie lub do wysokości kolan); zabrania 

się noszenia krótkich szortów lub spodenek poza lekcjami wychowania fizycznego. 

b) Chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym kroju  lub spodnie sportowe 

(dresy), w okresie letnim spodnie mogą być nieco krótsze (do wysokości kolan); 

zabrania się noszenia krótkich szortów lub spodenek poza lekcjami wychowania 

fizycznego. 

c) Ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej. 

d) Okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przezroczyste, mieć dużych 

dekoltów, cienkich ramiączek, powinny mieć długość zasłaniającą brzuch i ramiona. 
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e) Elementem obowiązkowego stroju ucznia jest zakryte obuwie na jasnej gumie do 

chodzenia tylko po szkole; niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa jest 

noszenie, zwłaszcza w okresie letnim, butów nie zabezpieczających w sposób 

właściwy nóg przed poślizgiem, uderzeniem, itp. 

f) Dodatki i biżuteria powinna być skromna, bezpieczna: nie dopuszcza się noszenia 

nakryć głowy podczas pobytu w szkole (czapki, kaptury). Dopuszczalne jest 

noszenie przez uczennice dyskretnych, krótkich kolczyków w uszach - tylko jednej 

pary, a na palcach czy przegubach dłoni delikatnych ozdób. Podczas lekcji 

wychowania fizycznego wszystkie ozdoby tego typu muszą być obowiązkowo 

zdejmowane. 

g) Noszona biżuteria, torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków ani emblematów                 

o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję,  

a elementy dekoracyjne nie mogą mieć agresywnych akcentów, np. bransolety                  

z ćwiekami, łańcuchy, żyletki, agrafki 

h) Przekłuwanie i ozdabianie ciała w innych niż uszy miejscach oraz tatuaże są 

absolutnie zakazane. 

i) Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt 

muszą mieć charakter naturalny – bez koloryzacji, zmiany struktury włosa, 

przycinania i układania ich w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi; 

włosy powinny być przede wszystkim czyste i starannie uczesane, długie – powinny 

być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji. 

j) Zakazane jest stosowanie jakiegokolwiek makijażu. 

k) Zakazane jest malowanie paznokci (wyjątkowo dopuszczalne jest malowanie 

bezbarwnym lakierem) oraz stosowanie nienaturalnych ozdób. 

 

3) STRÓJ GALOWY – obowiązuje podczas uroczystości szkolnych. 

 

Dla dziewcząt strój galowy to biała bluzka, ciemna spódnica (granatowa lub czarna) lub 

eleganckie spodnie w tych samych kolorach. 

Dla chłopców strój galowy to biała koszula, ciemne spodnie (czarne lub granatowe). 

4) Na lekcje wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego  

stroju zgodnie z wymogami nauczyciela. 

5) Zabrania się chodzenia w  stroju gimnastycznym poza lekcjami wychowania fizycznego. 

 

 

 

                                                        § 55a. 

 

TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA 

 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy 

oddziału. 

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 
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3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze 

wskazaniem właściwego adresata. 

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

7.  Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki 

służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy. 

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, 

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na 

które dekretowano skargę. 

11.  Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie. 

 

§ 56. 

 

REGULACJA KWESTII PRZYNOSZENIA DO SZKOŁY TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH, KAMER ORAZ INNYCH WARTOŚCIOWYCH PRZEDMIOTÓW 

 

1) Uczeń, który przynosi do szkoły w/w przedmioty, robi to na własną odpowiedzialność. 

2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 

przynoszonego przez uczniów. 

3)    Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną 

odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – 

opiekunem grupy. 

4) Podczas  pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone                

i schowane). 

5)  Podczas przerw oraz w świetlicy i jadalni obowiązuje zakaz używania telefonów i innych 

urządzeń elektronicznych do celów innych, niż tylko wykonanie pilnego połączenia 

telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego, wynikającego z bieżącej potrzeby.  

6) Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły 

powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie 

przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności 

ucznia. Przypadek ten zostaje odnotowany przez nauczyciela lub wychowawcę klasy                     

w  uwagach. 

7)    Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni 

zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych 

związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników szkoły). 
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8) Rodzice mogą kontaktować się z dzieckiem telefonicznie podczas przerw lub w czasie 

lekcji za pośrednictwem sekretariatu szkoły. Informacje przekazane sekretarzowi szkoły 

zostaną dostarczone uczniowi niezwłocznie. 

9) W przypadku zaistniałych zdarzeń losowych z rodzicem ucznia kontaktuje się 

wychowawca klasy lub inny nauczyciel. 
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ROZDZIAŁ 17 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW NA TERENIE SZKOŁY 

TRYB POSRĘPOWANIA 

 

§ 57. 

KONFLIKTY MIĘDZY NAUCZYCIELEM I UCZNIEM. 

 

1. W sprawach konfliktowych orzekają w I instancji: 

1) wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie, 

2) dyrektor szkoły – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych  

w szkole, 

2. Od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego 

szkołę. 

3. Odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie 14 dni od daty orzeczenia przez dyrektora 

szkoły. 

 

§ 58. 

KONFLIKTY MIĘDZY NAUCZYCIELAMI. 

 

1. Postępowanie wyjaśniające prowadzi dyrektor szkoły. 

2. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu, na wniosek dyrektora postępowanie wszczyna 

Rada Pedagogiczna nie później niż po upływie 14 dni. 

3. Od decyzji Rady Pedagogicznej może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego 

szkołę. 

4. Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje w pierwszej kolejności 

Rada Pedagogiczna, a następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący 

szkołę.  

 

§ 59. 

KONFLIKTY MIĘDZY RODZICAMI, A INNYMI ORGANAMI SZKOŁY. 

 

1. Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły, a następnie Rada 

Pedagogiczna. 

2. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu 

prowadzącego w terminie 14 dni. 

 



68 

 

 

ROZDZIAŁ 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 60. 

 

1.Szkoła prowadzi ewidencję dzieci i młodzieży, podlegających obowiązkowi szkolnemu i 

zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają przepisy 

finansowo-księgowe.  

 

§ 61. 

 

Regulaminy w szkole są opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 62. 

 

1. O zmiany w Statucie mają prawo wnioskować wszystkie organy szkoły. 

2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do ogłoszenia tekstu jednolitego statutu po każdej 

nowelizacji. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

4. Statut szkoły znajduje się w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

 


