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Rozdział 1 

Podstawowe informacje o zespole. 
 
Podstawa prawna:  

Statut opracowano na podstawie: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. 

poz. 1943). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949). 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 

60, 949) 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 

1379). 

 

§1. 
 

1. Pełna nazwa placówki, zwanej dalej „Zespołem”, brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Zabłudowie. 

2. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa imienia Franciszka Karpińskiego  

w Zabłudowie zwana dalej „Szkołą” i Przedszkole w Zabłudowie zwane dalej 

„Przedszkolem”. 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny ma swoją siedzibę w Zabłudowie przy ul. Mickiewicza 20. 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie jest placówką oświatowo-wychowawczą 
kształcącą dzieci od lat 3 do klasy VIII włącznie. 

 

§2. 
 

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Zabłudów z siedzibą przy ul. Rynek 8  

w Zabłudowie. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty z siedzibą  
w Białymstoku. 

 
 

§3. 
 

1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców Przedszkola, Szkoły 

wchodzących w skład Zespołu. Rady pedagogiczne mogą obradować wspólnie  

w sprawach dotyczących Zespołu. 

2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Przedszkola, Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 
 

§4. 

 
1. Cykl kształcenia w szkole wynosi 8 lat. 

2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 

3. Do obwodu szkoły należą miejscowości zgodnie z Uchwałą Nr XV/124/2012 Rady 

Miejskiej w Zabłudowie w sprawie uchwalania planu sieci oraz granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zabłudów. 

 

 

§5. 

 
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: ustawy 

Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści 

zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz potrzeby środowiska 

lokalnego zgodnie z ustawami i innymi aktami prawnymi, a w szczególności: 

 

§6. 

 
1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie 

całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych w szczególności z: 

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę   
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 

4) 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 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych   do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków  

i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową  
i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

8) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 

9) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęci nauki w szkole, 

10) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub język regionalnego, 



11) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

2. Celem szkoły jest: 

1) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny, 

emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi  

i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi,  

w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej  

i wyznaniowej, 

2) wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na 

poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie oraz zapewnienie uczniom warunków 

umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu ósmoklasisty, 

3) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności, 

4) rozbudzanie potrzeby korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie 

wrażliwości, twórczego myślenia, wdrażanie uczniów do samokształcenia, 

5) stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań 
społecznych, artystycznych i sportowych, 

6) ułatwianie zrozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swojego miejsca  

w społeczeństwie, przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych, 

7) umożliwianie uczestnictwa w kulturze, 

8) rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi, 

9) kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, ze szczególnym 

zaakcentowaniem aspektów związanych z okresem dojrzewania. 

 

3. Zadaniem szkoły jest: 

1) zapewnienie opieki i wspomagania w rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym  

i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną, 
2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, 

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do psychofizycznych możliwości 

uczniów, 

4) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 

5) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych 

dzieci, 

6) inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć, 
7) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz 

zachowań prozdrowotnych, 

8) stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy oraz umiejętności, 

9) kształtowanie patriotyzmu oraz postawy dociekliwości i refleksyjności, 

10) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym, 

11) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła 

podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 

12) prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego, 

13) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie 

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 

14) współdziałanie z rodzicami, rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny, 

15) realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

 



§7. 

 
Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) Wspiera rozwój ucznia kształtując jego samodzielność intelektualną i umożliwia 

dokonywanie wyborów edukacyjnych odpowiednio do jego uzdolnień i osiągnięć. 
2) Oddziaływania wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły 

3) Umożliwia pogłębianie wiedzy w zakresie religii wyznawanej przez uczniów poprzez 

zorganizowanie nauki religii w klasach i/lub etyki. 

4) Udziela porad psychologicznych i pedagogicznych przy pomocy  pedagoga szkolnego, 

psychologa, wychowawców klas oraz specjalistów z poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

5) Współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a także z policją  
i sądem,  

6) Umożliwia spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą na określonych warunkach  

i uzyskanie świadectwa poszczególnych klas lub ukończenia szkoły. 

 

§8. 

 
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do 

szkoły do momentu jej opuszczenia, w szczególności poprzez: 

1) Zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

2) Pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych według 

harmonogramu ustalonego przez dyrektora, 

3) Omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach, 

4) Zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed 

zajęciami i po zajęciach lekcyjnych, 

5) Szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

6) Systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

7) Utrzymanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego  

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

8) Dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny i pracy umysłowej uczniów, 

9) Kształtowanie postaw promujących zdrowy styl życia, 

10) Nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

 

§9. 

 
1. Zadania określone w § 6 szkoła wypełnia organizując edukację w ramach podstawy 

programowej, programów edukacyjnych, programów wychowawczo-profilaktycznych oraz 

szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników, a także 

poprzez organizowanie kształcenia specjalnego, udział w zajęciach dodatkowych, 

zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach edukacyjnych, seansach filmowych, spektaklach 

teatralnych, koncertach, spotkaniach z wybitnymi ludźmi oraz poprzez współpracę  
z innymi szkołami i placówkami. 

2. Szkoła, organizując edukację dzieci, uwzględnia zasady wewnątrzszkolnego oceniania, 

optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji  

i ochrony zdrowia. 



3. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu  

z Radą Pedagogiczną. 
4. Szkoła udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji  

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach: 

1) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

2) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów  

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, 

3) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne, 

4) Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 
procedury obowiązujące w szkole. 

5. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole organizuje się w integracji z uczniami 

pełnosprawnymi; kształcenie uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym organizuje się w integracji ze środowiskiem rówieśniczym. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Rozdział 3. 

 

Organy szkoły. 

 
§10. 

 
Organami szkoły są; 

1) Dyrektor 

2) Rada Pedagogiczna szkoły 

3) Rada Rodziców szkoły 

4) Samorząd Uczniowski 

 
§11. 

 
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły. 

3. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:  

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji 

stanowiących, 

5) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

6) organizacja i właściwy przebieg egzaminów ósmoklasisty, 

7) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariatu, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

8) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia lub orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, 

9) kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka  

w obwodzie, w którym mieszka dziecko, 

10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

4. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, 
finansową i gospodarczą obsługę szkoły. 

5. Dyrektor szkoły współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk 

pedagogicznych. 



6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 
Rodziców, rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

 

 

§12. 

 
1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele pracujący w szkole, a jej 

przewodniczącym jest Dyrektor. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia; 

6) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole, 

zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. 

5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oraz jego zmian i uchwala statut lub jego 

zmiany. 

6. Rada Pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji 

Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie osoby z innej funkcji kierowniczej. 

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

co najmniej połowy jej członków.  

8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

9. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

 

§13. 

 
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.  

2. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów 

szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, 

wybranych w wyborach zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców. 

4. Rada Rodziców samodzielnie opracowuje regulamin działalności, w którym określa  

w szczególności: 



1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców. 

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

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

6. Do podstawowych kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

2) opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora, 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

4) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. 

7. W celu wspierania statutowej działalności szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady wydatkowania 

funduszu określa Regulamin Rady Rodziców. 

8. Rada Rodziców samodzielnie dysponuje zgromadzonymi funduszami, które może 

gromadzić na kontach bankowych. 

9. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

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

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, program ten ustala Dyrektor w porozumieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. 

11. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia nowego programu 

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 
 

 

 

§14. 

 
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu 

Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  

i powszechnym. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski 

i opnie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach podstawowych 

praw ucznia, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 
4) prawo do wydawania własnej gazety, 

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

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z dyrektorem 

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

4. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania  

z zakresu wolontariatu, a ze swojego składu może wyłonić radę wolontariatu. 



 

§ 15. 
 

1. Wszystkie organy szkoły, realizując swoje statutowe zadania, współpracują ze sobą  
w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku. 

2. Szkoła zapewnia warunki do właściwego współdziałania organów wymienionych w § 10, 

a w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania  

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w ustawie Prawo 

oświatowe, statucie szkoły oraz w regulaminach i procedurach wewnętrznych. 

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły poprzez swoje 

reprezentacje – Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

4. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga Dyrektor szkoły, po 

wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

5. 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 i opiekuńczej szkoły. 

6. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa 

w ust. 5, wyraża Dyrektor po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 4. 

Organizacja pracy szkoły. 
 

§ 16. 

 
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno–wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

2. Dyrektor szkoły może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Dyrektor szkoły może w uzasadnionych przypadkach ustalić inne dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te 

dni w wyznaczone soboty, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego, za zgodą organu prowadzącego, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć,  
w celu odbycia rekolekcji, na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 17. 
 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora lub wicedyrektorów zgodnie z ustawą.  
2. Wicedyrektor lub wicedyrektorzy wykonują wyznaczone przez dyrektora zadania 

sprawując nadzór pedagogiczny w powierzonym im zakresie i kontrolując realizację 
zadań przez wskazanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.  

3. W czasie, gdy dyrektor szkoły nie może pełnić obowiązków służbowych, zastępstwo 

wyznaczonego wicedyrektora rozciąga się na wszystkie kompetencje i zadania dyrektora, 

które wymagają wykonania w czasie jego nieobecności.  

 

§ 18. 

 
1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora w terminie i na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 

2. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas, 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, 

3) tygodniowy wymiar godzin - w poszczególnych oddziałach: 

a) zajęć obowiązkowych, w tym godzin wynikających z podziału na grupy, 

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

c) zajęć rewalidacyjnych, 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, 

5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach, 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych, 

7) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć 
realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 



 

§ 19. 

 
1. Edukacja w szkole przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych 

2) I etap edukacyjny – klasy I-III, 

3) II etap edukacyjny – klasy IV-VIII. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi do 25 dzieci. 

4. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych 

trwają 5 godzin zegarowych, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut. 

5. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-

letniego do podjęcia nauki. 

6. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w 

szkole podstawowej”. 

 

§ 19a. 
 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego formy spełniania zadań 
powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków 

środowiskowych szkoły. 

2. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału opiekę nad danym oddziałem Dyrektor 

zleca innemu nauczycielowi. 

3. W miarę zapotrzebowania i możliwości w szkole tworzone są oddziały integracyjne 

i sportowe. 

§ 20. 
 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

systemem klasowolekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć 
socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz 

zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie trwa 60 minut. 

4. Przerwy międzylekcyjne nie powinny być krótsze niż 10 minut, a jedna z przerw 

powinna wynosić co najmniej 15 minut. W szczególnych przypadkach organizacyjnych 

związanych z dowożeniem uczniów lub dwuzmianową pracą szkoły, przerwy mogą być 
skrócone do 5 minut. 

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć określonych w ust.  

3 w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 
6. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 

25 uczniów. 

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

klas I-III, Dyrektor po poinformowaniu Rady Oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli 

liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 6. 

8. Na wniosek Rady Oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor 

szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 7, zwiększając liczbę uczniów 

w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 6. 

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



10. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 8 i 9,  

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

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

edukacyjnego. 

12. W przypadku kształcenia w szkole uczniów 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, lub  

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

3) pomoc nauczyciela. 

13. W przypadku kształcenia w szkole uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 12 

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, lub 

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

nauczyciela. 

14. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, w grupie 

oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie 

międzyszkolnej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

15. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, 

stosownie do posiadanych środków finansowych. 

 

§ 21. 
 

1. Organizację oddziałów integracyjnych, w zależności od potrzeb uzgadnia się z organem 

prowadzącym: 

1) oddziały organizuje się w celu umożliwienia uczniom niepełnosprawnym 

(posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) zdobycia wiedzy  

i umiejętności na miarę ich możliwości, 

2) liczba uczniów w oddziale integracyjnym nie może być większa niż 20, w tym nie 

więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych, 

3) nad dostosowaniem wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości 

ucznia niepełnosprawnego pracuje zespół nauczycieli, w skład którego wchodzą: 
wychowawca, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych, 

nauczyciele innych zajęć edukacyjnych (uczący w klasie integracyjnej) oraz inni 

specjaliści, 

4) szkoła w miarę możliwości zapewnia niezbędne warunki do przebywania w niej 

uczniów niepełnosprawnych, 

5) oddział integracyjny pracuje w oparciu o program kształcenia ogólnego właściwy dla 

danego etapu edukacyjnego, 



6) w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych treści programu mogą być modyfikowane 

i dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia niepełnosprawnego, 

7) w oddziałach integracyjnych zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje  

w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, 

8) dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciel,  

o którym mowa w ust. 7, opiekował się oddziałem przez cały okres kształcenia  

w szkole. 

2. Szkoła wspiera kształcenie i wychowanie dziecka niepełnosprawnego poprzez: 

1) współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia optymalnych 

warunków nauki ucznia z zaburzeniem lub uszkodzeniem narządów ruchu, słuchu lub 

wzroku, 

2) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu ujednolicenia potrzeb i możliwości 

ucznia, 

3) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości 

ucznia, 

4) prowadzenie zajęć integrujących oddział, 

5) prowadzenie zajęć wychowawczych nakierowanych na rozwój osobowy dziecka, 

6) systematyczne diagnozowanie rozwoju dziecka i jego możliwości, 

7) udostępnienie podręczników lub materiałów edukacyjnych dostosowanych do 

możliwości edukacyjnych i psychofizycznych ucznia zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

§ 22. 
 

1. Szkoła organizuje oddziały sportowe.  

2. Uczniowie uczęszczający do klasy sportowej realizują szkolny plan nauczania 

ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie 

ramowego planu nauczania.  

3. Wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w klasie sportowej na II 

etapie edukacyjnym wynosi 10 godzin tygodniowo, w tym 4 godziny tygodniowo 

przeznaczone są na realizację podstawy programowej oraz 6 godzin na 

ukierunkowane szkolenie sportowe w wybranych dyscyplinach sportu.  

4. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły i poza szkołą, 
wynikające ze szkolnego planu nauczania oraz uczestnictwo w zawodach 

(organizowanych w ramach kalendarza imprez sportowych) i obozach sportowych.  

5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy 

dotyczące szkolnictwa sportowego.  

6. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie 

szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.  

7. Kandydatem do klasy sportowej może być uczeń wykazujący bardzo dobry stan 

zdrowia (potwierdzony przez lekarza), wysoką sprawność fizyczną oraz 

niesprawiający trudności wychowawczych.  

8. Dyrektor na wniosek wychowawcy oddziału sportowego lub trenera/instruktora, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia 

do klasy ogólnodostępnej w razie:  

1) nieprzestrzegania przez ucznia postanowień regulaminów szkolnych i uzyskania 

oceny nieodpowiedniej lub nagannej zachowania;  

2) osiągania bardzo słabych wyników dydaktycznych lub sportowych;  

3) częstego opuszczania treningów lub zawodów bez usprawiedliwienia;  



4) poważnych zastrzeżeń dotyczących zachowania podczas zawodów sportowych 

(obozów);  

5) braku aktualnego orzeczenia sportowego.  

9. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz prawa i obowiązki ucznia klasy sportowej określa  

Regulamin klasy sportowej.  

 

 

§ 23. 
 

1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej dokonuje się podziałów na grupy zgodnie  

z zasadami: 

1) na zajęciach komputerowych i lekcjach informatyki liczba uczniów w grupie nie może 

przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, 

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

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

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, 

3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego zajęcia mogą być prowadzone 

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 
26 uczniów, z zastrzeżeniem że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej 

lub międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów 

integracyjnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów  

w oddziale integracyjnym. 

 

§ 24. 
 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia: 

1) sale lekcyjne (w tym pracownie przedmiotowe) z niezbędnym wyposażeniem, 

2) sala gimnastyczna, 

3) hala sportowa, 

4) bibliotekę z czytelnią, 
5) gabinet pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, 

6) inne gabinety specjalistyczne, 

7) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i ogólnego użytku, 

8) zespół urządzeń sportowo-rekreacyjnych (salę gimnastyczną, halę sportową, boisko 

szkolne),  

7) świetlicę szkolną. 
2. W pracowniach przedmiotowych i salach gimnastycznych w widocznym miejscu 

umieszcza się szczegółowe regulaminy korzystania z tych pomieszczeń, a nauczyciele 

opiekunowie sal są odpowiedzialni za zabezpieczenie materiałów i środków 

zagrażających zdrowiu i życiu uczniów. 

 

§ 25. 
 

1. W szkole jest utworzona biblioteka szkolna i czytelnia z centrum multimedialnym. 

2. Biblioteka szkolna i czytelnia z centrum multimedialnym są ośrodkiem edukacji 

czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, 

nauczycieli i rodziców. Biblioteka służy realizacji programu nauczania i wychowania, 

wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-

wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej. 



2. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów, 

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

3) wdrażanie do poszanowania książki, 

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

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

6) współdziałanie z nauczycielami, 

7) rozwijanie życia kulturalnego szkoły, 

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli, 

9) przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

2. Zadania biblioteki szkolnej: 

1) popularyzacja nowości bibliotecznych, 

2) statystyka czytelnictwa, 

3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego 

warsztatu informacyjnego, 

4) komputeryzacja biblioteki, 

5) renowacja i konserwacja księgozbioru, 

6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym, 

7) współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, 

8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy, 

9) inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z: 

1) uczniami: 

a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych, 

b) pogłębianie i wyrabianie nawyku czytania i samokształcenia, 

c) propagowanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej,  

       2) nauczycielami: 

a) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym, 

b) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów, 

c) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami  

w planie pracy szkoły, 

d) doskonalenie zawodowe nauczycieli,  

        3) rodzicami: 

a) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa ich dzieci, 

b) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

c) pomoc w doborze literatury dla ich dzieci,  

        4) innymi bibliotekami: 

a) współdziałanie w realizacji różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa 

(np. konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.), 

b) promowanie miejskich imprez kulturalnych dla uczniów, 

c) wymiana wiedzy i doświadczeń. 
4. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin Biblioteki. 

 

 

§26. 

 
1. W szkole istnieje świetlica szkolna.  

2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są: 
1) wszyscy uczniowie dojeżdżający do szkoły, 

2) w miarę możliwości uczniowie klas I- III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole 



ze względu na czas pracy ich rodziców, na udokumentowany wniosek rodziców, 

3)  inni uczniowie na wniosek rodziców, o ile pozostaną wolne miejsca. 

3. W celu zapisania dziecka do świetlicy, rodzice składają pisemny wniosek do wychowawcy 

świetlicy w terminie podanym na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. 
4. Wzór składanego wniosku udostępniany jest w świetlicy i na stronie internetowej szkoły. 

5. Decyzję w sprawie przyjęcia do świetlicy uczniów, o których mowa w pkt 2) i 3) 

podejmuje Dyrektor.  

6. Zajęcia w świetlicy odbywają się w grupach liczących do 25 uczniów, w tym nie więcej 

niż 5 uczniów niepełnosprawnych. 

7. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej  

i rekreacji. 

8. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 

przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia, 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  

w pomieszczeniu i na dworze, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 

uczniów, 

3) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, 
zamiłowań, uzdolnień, 

4) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki 

oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego, 

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny  

i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia, 

6) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności, 

7) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem 

lokalnym szkoły. 

3. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin Świetlicy. 

 

 

§27. 

 
1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, 

szkoła organizuje stołówkę szkolną. 
2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 

3. Zasady korzystania ze stołówki oraz odpłatność określa Dyrektor w porozumieniu  

z Burmistrzem Zabłudowa. 

 

§ 28. 
 

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. 

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

może sprawować wolontariusz. 

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

zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora. 

 

§ 29. 



 

 
1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca zawodowy.  

2. Zadaniem koordynatora jest m.in.:  

1) planowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę we 

współpracy z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego w tym z wychowawcami klas;  

2) dokonywanie systematycznej diagnozy zapotrzebowania uczniów na informacje  

i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;  

3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla 

uczniów;  

4) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na temat:  

a) rynku pracy oraz trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia,  

b) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy,  

c) możliwości dalszego kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi  

i niedostosowaniem społecznym,  

d) programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz porównywalności dyplomów   

i certyfikatów zawodowych;  

e) prowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów 

i ich rodziców;  

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;  

6) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych przez organizowanie 

spotkań szkoleniowo-informacyjnych, gromadzenie, udostępnianie informacji  

i materiałów do pracy z uczniami;  

7) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe.  

 
 

§ 30. 
 

1. Dyrektor dopuszcza do użytku w szkole program nauczania do zajęć edukacyjnych  

z zakresu kształcenia ogólnego. 

2. Szczegółowy tryb wyboru i dopuszczania programów określają procedury obowiązujące 

w szkole. 

3. Nauczyciel wybiera podręcznik spośród podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego i przedstawia go Radzie Pedagogicznej. 

4. Dyrektor na podstawie propozycji zespołów nauczycieli lub w przypadku braku 

porozumienia w zespołach nauczycieli ustala zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy 

lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach  

w danym roku szkolnym, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

5. Uczniowie szkoły mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach 

nauczania ustalonych dla szkoły. 

6. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zawarte są w Regulaminie korzystania 

 z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązującym 

w szkole. 

 



§ 31. 
 

1. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. 

2. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną 
współpracującą ze szkołą. 

3. Za działanie systemu, ochronę danych osobowych, umieszczonych na serwerach oraz 

stworzenie kopii bezpieczeństwa odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika. 

4. W dzienniku elektronicznym zapisywany jest przebieg nauczania uczniów,  

a w szczególności tematy zajęć, obecności i oceny, a także uwagi i pochwały dotyczące 

zachowania uczniów oraz inne istotne informacje związane z uczniami, w tym informacje 

o rozmowach z rodzicami uczniów. 

5. Zapisy w dzienniku elektronicznym zapewniają realizację wewnątrzszkolnych zasad 

oceniania. 

6. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika elektronicznego zawarte są w Regulaminie 

prowadzenia dziennika elektronicznego. 

 

§ 32. 

 
1. W szkole działają zespoły nauczycieli powoływane na czas określony lub nieokreślony 

przez dyrektora.   

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

3. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji  

w danym roku szkolnym. Zespół przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie ze 

swojej działalności podczas ostatniego zebrania w danym roku szkolnym, zawierające 

wnioski i rekomendacje.  
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

Rozdział 5. 

Pracownicy szkoły 
 

 

§33. 

 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

3. Pracownikom administracyjnym i obsługowym Dyrektor ustala szczegółowy zakres zadań 
dostosowany do potrzeb szkoły. 

 

 

§ 34. 
 

1. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie warunków życia i nauki dzieci ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno- 

wychowawczego, 

2) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki  

i pomocy wychowawczej, 

3) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

4) współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami 

społecznymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży lub nadzorującymi 

przestrzeganie praworządności w zakresie wspólnego oddziaływania uczniów 

wymagających opieki i pomocy wychowawczej, 

5) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze, 

6) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności  

w wychowywaniu własnych dzieci, 

7) czuwanie nad kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji uczniów do badań 
pedagogiczno-psychologicznych, 

8) utrzymywanie stałych kontaktów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie 

poradnictwa zawodowego i przekazywanie informacji z tej placówki, 

9) wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych 

niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich, 

10) wnioskowanie o pomoc materialną dla uczniów żyjących w trudnych warunkach 

materialnych, 

11) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami 

niedostosowania społecznego, 

12) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających 

się na tle niepowodzeń szkolnych oraz udzielanie im pomocy i porad  

w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych lub  

w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, 



13) prowadzenie i nadzorowanie we współpracy ze służbą zdrowia szeroko rozumianej 

profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, paleniu tytoniu oraz 

współdziałanie w wychowaniu zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw 

związanych z zapobieganiem narkomanii, 

14) współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w egzekwowaniu od uczniów 

przestrzegania ustaleń przepisów wewnątrzszkolnych, 

15) diagnozowanie i dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w szkole 

oraz prezentowanie opracowań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

 

 

§ 35. 
 

1. Do obowiązków psychologa szkolnego należy w szczególności: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

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

i młodzieży, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

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

pedagogicznej. 

 

§ 36. 
 

1. Do obowiązków logopedy szkolnego należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami 

mowy, 

2) organizowanie pomocy logopedycznej, 

3) prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej, 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji, 

5) wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli, 

6) prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu. 

 

 

§ 37. 

 
1. Do obowiązków doradcy zawodowego należy w szczególności: 



1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno–doradczej prowadzonej przez szkołę  
i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

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

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

 

 

§ 38. 
 

1. Do obowiązków nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych 

w szkole należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci 

niepełnosprawnych, 

2) współorganizowanie zajęć edukacyjnych i prac wychowawczych w formach 

integracyjnych, w szczególności: 

a) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybieranie lub 

opracowanie programu nauczania, 

b) dostosowywanie programów nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych dzieci, 

c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych opracowywanie i realizowanie 

wspólnie  

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych określających zakres zintegrowanych działań 
nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych prowadzonych  

z uczniem, 

d) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych 

nauczycieli, 

3) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod 

pracy z uczniami niepełnosprawnymi, 

5) prowadzenie różnego rodzaju form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

dziecka i jego rodziny. 

 

§ 39. 
 

1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza w szkole należy w szczególności: 

1) prawidłowy dobór i ewidencja zbiorów, 

2) opracowanie warsztatu informatyczno-bibliograficznego, 

3) organizacja i udostępnianie zbiorów, 

4) analiza stanu czytelnictwa uczniów, 



5) prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, 

6) gromadzenie materiałów poglądowych do realizacji programów przysposobienia 

czytelniczego, 

7) opracowanie i realizacja planu pracy biblioteki z uwzględnieniem imprez służących 

inspiracji czytelnictwa wśród uczniów, 

8) współpraca z wychowawcami i nauczycielami, zwłaszcza w zakresie informacji  

o nowościach pedagogicznych, 

9) troska o estetyczne i funkcjonalne rozmieszczenie zbiorów i urządzenie biblioteki, 

dokonywanie zakupu książek oraz prenumerata czasopism w uzgodnieniu  

z Dyrektorem szkoły, 

10) dokumentowanie pracy własnej poprzez prowadzenie dziennika pracy biblioteki 

szkolnej i sprawozdań, 
11) zabezpieczanie zbiorów i przeprowadzanie inwentaryzacji w bibliotece zgodnie  

z odrębnymi przepisami, 

12) właściwe dysponowanie majątkiem biblioteki oraz ponoszenie odpowiedzialności za 

ten majątek. 

 

§ 40. 
 

1. Do obowiązków wychowawcy świetlicy w szkole należy w szczególności: 

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

szkolnej, 

2) prowadzenie dziennika zajęć, 
3) realizowanie zadań zgodnie z planem pracy świetlicy, 

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

5) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz 

przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej, 

6) organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno  

w pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego 

rozwoju fizycznego dziecka, 

7) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez 

organizację stosownych zajęć w tym zakresie, 

8) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych 

rozrywek i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

9) rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów, 

10) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a w miarę potrzeb 

również z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz z innymi 

instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w danym środowisku, 

11) stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami. 

 

§ 41. 
 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole podczas prowadzonych zajęć 
obowiązkowych i nadobowiązkowych, podczas powierzonego dyżuru w czasie 

przerw zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora szkoły lub 



przydzielonym zastępstwem, a także na zajęciach poza terenem szkoły 

organizowanych po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły, 

2) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w szkole i drodze do szkoły oraz 

zasadami prawa szkolnego, 

3) dbałość i odpowiedzialność za powierzone mienie, 

4) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, 

5) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  

o odpowiednie rozpoznanie potrzeb uczniów i współpracę z instytucjami 

oświatowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

7) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, odpowiedzialność za 

podnoszenie poziomu wiedzy, 

8) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość  
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. 

3. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do: 

1) przedstawienia Radzie Pedagogicznej wybranego programu nauczania oraz 

podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, 

2) współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych 

programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych a także wyboru 

podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia, 

3) realizowania przewidzianych zajęć dydaktycznych, 

4) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z zachowaniem 

obiektywizmu i bezstronności w ocenie oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami 

oceniania wewnątrzszkolnego, klasyfikowania i promowania uczniów, 

5) do szczegółowego umotywowania rocznej oceny niedostatecznej z przedmiotu 

nauczania oraz umotywowania innych ocen klasyfikacyjnych na prośbę ucznia lub 

rodzica ucznia, 

6) wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących 

ucznia, 

7) sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela, 

8) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

9) wykorzystania pomocy naukowych, 

10) umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych  

i pozaszkolnych, 

11) ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwego zawodu lub właściwej szkoły 

ponadpodstawowej, 

12) prowadzenia dokumentacji szkolnej, 

13) sprawdzania obecności uczniów na każdej lekcji, 

14) ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych badań 
lekarskich, 

15) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i wykonywania jej uchwał, 

16) doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania, 

17) udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach doskonalenia 

zawodowego, 

18) pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych, 

19) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa wśród uczniów  

i pracowników, współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu doskonalenia pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 

20) dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, 



21) sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami lub nauczycielami w okresie awansu 

zawodowego, 

22) zastępowania innych nauczycieli zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole,  

23) punktualnego rozpoczynania zajęć i terminowej realizacji zadań. 
 

 

 

§ 42. 
 

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

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, proces ich uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań w szczególności: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje pracę wychowawczo i organizuje z uczniami i ich rodzicami różne formy 

życia społecznego, rozwijające uczniów i integrujące zespół uczniowski, 

3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

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

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

którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie 

uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),  

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami poprzez okazywanie im pomocy w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywanie od nich pomocy w swoich 

działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

3. Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do: 

1) współpracy z rodzicami, diagnozowania sytuacji wychowawczej, analizowania 

kierunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i jej efektów, 

2) zapoznania rodziców i uczniów z regulaminami i procedurami wewnętrznymi oraz 

postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na ich podstawie, 

3) ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie z kryteriami oceny zachowania ustalonymi 

w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego, 

4. Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału, a w szczególności: 

1) sprawdza wpisy do dziennika dotyczące danych osobowych ucznia, 

2) stale kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny 

bieżące, oceny śródroczne i końcowe), 

3) przygotowuje śródroczną i roczną informację o swoim oddziale oraz przedstawia ją 
Radzie Pedagogicznej, 

4) uzupełnia arkusze ocen swoich uczniów, 

5) wypełnia wymaganą dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem 

uczniów, 

6) wypisuje świadectwa szkolne, 

7) prowadzi korespondencję z rodzicami związaną z bieżącymi wydarzeniami  

i potrzebami, 



8) nadzoruje lub prowadzi rozliczenia finansowe swojego oddziału, 

9) sporządza, w uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym, opinie o uczniu na potrzeby 

uprawnionych do otrzymywania opinii instytucji oświatowych współdziałających ze 

szkołą na rzecz ucznia, 

10) dokumentuje działania wychowawcze i współpracę z rodzicami. 

5. Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów w celu uzyskania 

wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców. 

 

§ 43. 
 

1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły w ramach swoich zadań w szczególności 

odpowiedzialni są za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki  

i odpoczynku uczniów szkoły. 

2. W celu zapewnienia właściwych warunków, o których mowa w ust. 1, nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły współdziałają ze sobą, przekazując informację o wszystkich 

zauważonych brakach i zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem uczniów. 

3. Nauczyciele w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć sprawują bezpośrednią opiekę 
nad uczniami i odpowiadają za zdrowie i życie swoich uczniów. 

4. W celu zapewniania bezpieczeństwa w trakcie przerw międzylekcyjnych nauczyciele 

pełnią dyżury międzylekcyjne zgodnie z ustalonych harmonogramem. 

5. Nauczyciele organizując wycieczki klasowe i inne imprezy szkolne odpowiadają za 

bezpieczeństwo powierzonych sobie uczniów, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami i regulaminami. 

 

§44. 

 
Do zadań pracowników administracyjno- obsługowych należy: 

1) sprawne załatwianie wszelkich spraw w zakresie kompetencji 

2) sprawny obieg dokumentów, 

3) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych, 

4) prawidłowe prowadzenie obiegu dokumentacji szkolnej oraz archiwum, 

5) dbanie o stan higieniczno-sanitarny szkoły i obejścia szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6 

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 45. 
 

1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 

§ 46. 
 

Cele i zakres oceniania 
 

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

oceniania wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 

ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 



1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach określonych w dalszej 

części dokumentu  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 54; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali,  

o której mowa w §48. i § 50; 

6) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych zgodnie z §56. 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

 

 

§ 47. 
 

 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów tworzą, zgodne z wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania, przedmiotowe systemy oceniania (w skrócie PSO) zawierające: 

1) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z danego przedmiotu, 

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) sposób formułowania okresowej i rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych okresowych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Wychowawca klasy 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; 

4. Do końca września w każdej klasie organizuje się zebranie rodziców poświęcone 

zapoznaniu z informacjami, o których mowa w ust 2. i 3.  

5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, na pierwszych zajęciach po rozpoczęciu roku 

szkolnego, zapoznają uczniów ze swoimi PSO i odnotowują ten fakt w dzienniku 

lekcyjnym. 

6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

7. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:  



1) w przypadku oceny z pracy kontrolnej – ustnie, przedstawiając punktację oraz kryteria 

ocen ustalone dla danej pracy kontrolnej,  

2) w przypadku oceny za wypracowanie z języka polskiego lub języka angielskiego – 

pisemnie, w formie uwag dotyczących ocenianej pracy,  

3) w przypadku innych ocen bieżących – ustnie,  

4) w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – ustnie, omawiając 

spełnianie przez ucznia wymagań określonych w PSO,  

5) w przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustnego uzasadnienia udziela 

wychowawca.  

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

wg zasad określonych przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych w ich PSO. 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez dyrektora  

w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, z zakresu których był 

przeprowadzony egzamin lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. 

10. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

11. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

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

pomocą psychologiczno-.pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów wykonujących  

w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej . 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

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

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

podstawowej. 

 

 

§ 48. 
 

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 



a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Oceny bieżące, okresowe oceny klasyfikacyjne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

  1)   stopień celujący - 6; 

  2)   stopień bardzo dobry - 5; 

  3)   stopień dobry - 4; 

  4)   stopień dostateczny - 3; 

  5)   stopień dopuszczający - 2; 

  6) stopień niedostateczny - 1. 

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

w ust. 1 pkt 1–5. 

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

1 pkt 6. 

5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się dopisywanie do ustalonych stopni znaków: „ +” oraz 

„ –”. 

6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 
ocenami opisowymi. 

7. Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć 
edukacyjnych: 

1) Ocenę „celującą” otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe 

c) zachowuje poprawny styl i język wypowiedzi, swobodnie posługuje się 
terminologią właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych 

d) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych 

kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, krajowym  

i międzynarodowym. 

e) z wychowania fizycznego osiąga wysoki, ponadprzeciętny stopień sprawności 

fizycznej, duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące 

osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach 

sportowych 

f) wykazuje się udokumentowanymi osiągnięciami we własnej twórczości 

muzycznej lub plastycznej (sukcesy w dziecięcych konkursach plastycznych, 

opanowanie gry na instrumencie, sukcesy w konkursach piosenki, itp); 

2) Ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych podstawą programową 
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne 

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  

w nowych sytuacjach 

d) zachowuje poprawny styl i język wypowiedzi, posługuje się terminologią 
właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych 

      3) Ocenę „dobrą” otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie 

większości relacji między elementami wiedzy 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne 



c) podstawowe pojęcia i prawa ujmuje za pomocą terminologii właściwej dla danej 

dziedziny wiedzy 

    4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy  

w dalszej nauce 

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy 

nauczyciela 

c) posiada przeciętny zasób słownictwa, stosuje język wypowiedzi zbliżony do 

potocznego, popełnia nieliczne błędy 

    5) Ocenę „dopuszczającą” otrzymuje uczeń, który:  

a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,  

a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy  

z danego przedmiotu 

b) rozwiązuje - przy pomocy nauczyciela - zadnia typowe, o niewielkim stopniu 

trudności; 

c) posiada ubogie słownictwo, nieporadny styl wypowiedzi, popełnia liczne błędy 

   6) Ocenę „niedostateczną” otrzymuje uczeń, który: 

a) który nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych na dalszym etapie  

kształcenia,  

b) który nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy  

i umiejętności, 

c) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności. 

8. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. 

9. 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 I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień. 
10. Ocenianie w klasach I - III ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie 

podczas obserwacji wielokierunkowej działalności ucznia.  

11.Ocenie opisowej podlega całościowy rozwój dziecka. 

12. Nauczyciel dokonuje oceny opisowej na podstawie: 

1) obserwacji osiągnięć edukacyjnych, 

2) kart pracy 

3) kart kontrolnych 

4) innych wytworów pracy dziecka ( w tym twórczości artystycznej) 

13. Ocenianie bieżące odbywa się za pomocą kodu literowego: 

A – wspaniale 

B – bardzo dobrze  

C – dobrze 

D – zadawalająco 

E – niewystarczająco 

14. Kryteria oceniania bieżącego: 

1) Poziom A oznacza opanowanie wiadomości i umiejętności powyżej poziomu 

oczekiwań.  
2) Poziom B i C oznacza opanowanie wiadomości i umiejętności na poziomie 

oczekiwań.  



3) Poziom D i E oznacza opanowanie wiadomości i umiejętności poniżej poziomu 

oczekiwań. 
15.Ocena opisowa w formie kart obserwacji oraz teczki z pracami plastycznymi, 

sprawdziany, karty pracy są udostępniane do wglądu rodzicom na zebraniach i omawiane 

indywidualnie w miarę potrzeby. 

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

i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 

ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia  

w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz 

kultury fizycznej. 

16a. 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. 

16b. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 

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

16c. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona.” 

17. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

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

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją 
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.  

17a. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

17b. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony”. 

 

 

§ 49. 
 

 

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. 
2. Począwszy od klasy IV ocenianie bieżące obejmuje następujące sfery aktywności 

uczniów: 

1) sprawdziany wiadomości i umiejętności (nauczyciele przedmiotu sami określają formę 
oraz co, ile razy i kiedy będą sprawdzać) 

2) wkład samodzielnej pracy ucznia w uzyskanie postępów w nauce (w tym prace 

domowe) 

3) prace długoterminowe i dodatkowe określone przez nauczycieli przedmiotów 

4) osobiste zaangażowanie ucznia w proces uczenia się. 



3. Przy ocenianiu prac kontrolnych i innych prac pisemnych przyjmuje się następujące zasady 

przeliczania punktów na oceny: 

    100% - 96 % pkt. możliwych do zdobycia - ocena celująca 

      95% - 91% pkt możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra  

90 % - 75 % pkt. możliwych do zdobycia - ocena dobra  

74 % - 51 % pkt możliwych do zdobycia - ocena dostateczna  

50 % - 30 % pkt możliwych do zdobycia - ocena dopuszczająca 

29 % - 0 % pkt możliwych do zdobycia - ocena niedostateczna 

4. Przyjmuje się ogólnoszkolne zasady przeprowadzania prac kontrolnych:  

1) Za pracę kontrolną uznaje się samodzielną, pisemną pracę uczniów obejmującą 
ustalony zakres treści (dział programu) przeprowadzoną z całą klasą. 

2) Prace kontrolne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 

3) Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy z całą klasą, pisze go  

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (do 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły 

po nieobecności). 

4) Ucznia uchylającego się od pisania pracy nauczyciel ma prawo przepytać z materiału 

objętego kontrolą bez zapowiedzi. 

5) Nauczyciel jest zobowiązany do ocenienia i udostępnienia uczniom sprawdzonych 

prac w terminie 2 tygodni od terminu odbycia się. 
6) Ocena z pracy kontrolnej wpisywana jest do dziennika kolorem czerwonym. 

7) Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac kontrolnych do końca roku 

szkolnego. 

8) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są do wglądu rodziców na terenie szkoły. 

9) Uczeń ma prawo do poprawy prac kontrolnych. Poprawa jest dobrowolna i musi 

odbywać się poza lekcjami w ciągu tygodnia od rozdania ocenionych prac. Uczeń 

pisze poprawę danej pracy kontrolnej tylko raz. 

10) Stopień uzyskany z poprawy wpisuje się zamiast pierwszego stopnia z tej pracy. Przy 

ustalaniu oceny klasyfikacyjnej bierze się pod uwagę stopień z poprawy. 

11) Prace kontrolne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

12) W ciągu tygodnia można zaplanować w jednej klasie dwie prace kontrolne.  

W wyjątkowych sytuacjach, i za zgodą uczniów, mogą odbyć się trzy prace 

kontrolne. Jednego dnia klasa może pisać tylko jedną pracę. 
5. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy. 

 

§ 50. 
 

 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV 

ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 



4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne; 

3. W klasach I-III, przy wpisywaniu do dziennika lekcyjnego ocen zachowania stosuje się kod 

literowy określający częstotliwość występowania pożądanych zachowań: 
A – zazwyczaj 

B – często  

C – rzadko 

D – sporadycznie 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

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

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7. Ustala się następujące kryteria poszczególnych ocen zachowania: 

1) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Przygotowuje się do zajęć lekcyjnych na miarę swoich możliwości, wywiązuje się ze 

swoich obowiązków szkolnych. 

b) Kultura osobista nie budzi zastrzeżeń, sporadycznie popełnia drobne wykroczenia, ale 

stara się je szybko naprawić. 
c) Przeciwstawia się przejawom niewłaściwego zachowania, reaguje na przejawy 

wandalizmu. 

d) Zadowalająco wypełnia zlecone zadania np. Obowiązki dyżurnego klasowego, 

szkolnego. 

e) Pracuje na rzecz klasy i szkoły, dba o wygląd klasy, szkoły, sprzętu sportowego. 

f) Nie ulega nałogom. 

g) Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, a liczba spóźnień nie przekracza  

5 w ciągu okresu. 

h) Ma szacunek do symboli narodowych. 

i) Pozytywnie reaguje na uwagi nauczycieli. 

j) Jest koleżeński i uczynny. 

k) Wykazuje się właściwym zachowaniem nie tylko w szkole, ale i poza nią. 
l) Zawsze przestrzega zarządzeń porządkowych w szkole. 

    2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej bez 

zastrzeżeń, a ponadto: 

a) Pracuje na rzecz klasy i szkoły. 

b) Dba o wygląd klasy, szkoły, sprzętu szkolnego. 

c) Swoim zachowaniem daje dobry przykład. 

d) Drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić. 
e) Przygotowuje się do zajęć lekcyjnych na miarę swoich możliwości, rozwija swoje 

zdolności uczęszczając do kół zainteresowań na terenie szkoły i poza nią. 
f) Sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego i szkolnego. 

g) Przeciwstawia się przejawom niewłaściwego zachowania. 

h) Jest koleżeński, uczynny, z własnej inicjatywy pomaga słabszym. 

i) Nie spóźnia się bez powodu na zajęcia i nieobecności usprawiedliwia w terminie. 



j) Bierze udział w uroczystościach szkolnych we właściwy sposób doceniając pracę  
i wysiłek innych. 

k) Dba o dobro społeczne w szkole i poza nią. 
l) Respektuje normy współżycia w grupie, bardzo dobrze funkcjonuje na terenie klasy. 

m) Dba o higienę i estetykę stroju stosownie do okoliczności. 

n) Reprezentuje klasę w konkursach i imprezach szkolnych, 

o) Panuje nad swoimi emocjami. 

   3) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto: 

a) W kulturze, frekwencji i stosunku do nauki może być wzorem dla innych. 

b) Wykazuje własną inicjatywę i dużą aktywność społeczną na terenie szkoły, 

samodzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły i klasy. 

c) Godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz w konkursach, zawodach, 

olimpiadach, chętnie bierze udział w apelach, akademiach i innych imprezach 

szkolnych. 

d) Z własnej inicjatywy udziela kolegom pomocy w nauce. 

e) Uczestniczy w pracach samorządu klasowego lub szkolnego. 

f) Odznacza się wysoka kulturą osobistą (zachowania, języka, ubioru) wobec kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

g) Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień. 
h) Rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia uczestnicząc w kołach zainteresowań 

na terenie szkoły i poza nią 
   4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w stosunku do kryteriów oceny dobrej dopuścił 

się któregoś z poniższych uchybień: 
a) Zdarza mu się sporadycznie złamać normy uczciwości i prawdomówności. 

b) Sporadycznie zdarza mu się użycie wulgaryzmu. 

c) Ma nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach lekcyjnych, nie więcej niż 10  

w ciągu jednego okresu, lub często się spóźnia. 

d) W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych zdarzają mu się drobne 

niedociągnięcia, nie wynikające jednak ze złej woli. 

e) Nie zawsze angażuje się w działania prowadzone na rzecz klasy i szkoły, nie 

wykazuje własnej inicjatywy. 

f) Nie wykorzystuje swoich możliwości, aby uzyskać pozytywne oceny, 

g) Biernie uczestniczy w zajęciach, zdarza mu się nie odrobić pracy domowej. 

h) Nie korzysta z pomocy organizowanej przez szkołę w celu uzupełnienia braków 

wiedzy. 

i) Zdarza mu się łamać zasady tolerancji wobec kolegów. 

j) Sporadycznie nie przestrzegał zarządzeń porządkowych. 

  5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który popełnia niektóre z poniższych uchybień, 
ale wykazuje chęć poprawy a stosowane przez szkołę i dom rodzinny środki 

wychowawcze rokują nadzieję na poprawę: 
a) Wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza pierwsze lub wybrane lekcje, opuścił bez 

usprawiedliwienia 11-20 godzin. 

b) Często przeszkadza w prowadzeniu lekcji. 

c) Dewastuje mienie szkoły, własne i innych. 

d) Często używa wulgarnych słów. 

e) Jest nieuczciwy w stosunku do dzieci i dorosłych (np. wyłudza pieniądze). 

f) Swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych. 

g) Jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób. 

h) Nie przestrzega zarządzeń porządkowych szkoły. 



i) Wywiera negatywny wpływ na rówieśników, prowokuje otoczenie swoim 

zachowaniem. 

j) Jego ubiór jest niestosowny do sytuacji i wymagań szkoły. 

k) Stosuje agresje słowną. 
l) Jest obojętny na krzywdę innych. 

m) Ulega nałogom. 

   6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który dopuszcza się niektórych z powyższych 

uchybień, nie wykazuje chęci poprawy, a stosowane przez szkołę i dom rodzinny środki 

wychowawcze nie odnoszą skutku: 

a) Notorycznie wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza pierwsze lub wybrane lekcje, opuścił 

bez usprawiedliwienia powyżej 20 godzin lekcyjnych. 

b) Notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji. 

c) Otrzymuje liczne upomnienia i nagany, nie wykazuje chęci poprawy. 

d) Świadomie i z premedytacją dewastuje mienie szkoły, własne i innych. 

e) Notorycznie używa wulgarnych słów. 

f) Jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób. 

g) Notorycznie nie przestrzega zarządzeń porządkowych szkoły. 

h) Dopuszcza się kradzieży. 

i) Wywiera negatywny wpływ na rówieśników. 

j) Stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną. 
k) Notorycznie kłamie. 

l) Dopuszcza się agresji słownej i fizycznej. 

m) Ulega nałogom i namawia do tego innych. 

n) Wchodzi w konflikt z prawem z powodu: kradzieży, pobicia, włamania, szantażu, 

usiłowania przekupstwa, wymuszania pieniędzy, fałszowania dokumentów  

i sprawdzianów, podrabiania podpisów, dopisywania lub zmieniania ocen. 

 

 

§ 52. 

 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim 

tygodniu przed feriami zimowymi. 

3. Informację o uzyskanych ocenach śródrocznych przekazuje rodzicom wychowawca klasy 

na piśmie podczas zebrania rodziców. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

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

w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  
z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć. 



5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

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

7. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy 

informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis w dzienniczku, lub zeszycie przedmiotowym lub 

dzienniku internetowym. 

8. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może ulec zmianie do dnia 

posiedzenia Rady Pedagogicznej ze względu na zachowanie ucznia. 

9. O przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych 

nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę na miesiąc przed zakończeniem okresowych 

lub rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wychowawca informuje rodziców 

(prawnych opiekunów) ucznia osobiście, lub telefonicznie lub w formie pisemnej, 

odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

10. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się około 10 dni przed zakończeniem zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 

11. Na klasyfikację końcową składają się: 
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej, oraz 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz 

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

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

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

13. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 
edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub 

oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

14. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej: 

1) oceny bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według skali 

określonej w § 48. ust 2; 

2) śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalane według 

skali określonej §50 ust. 2; 

16. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być ustalona 

jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych, lecz powinna uwzględniać oceny bieżące 

ze wszystkich sfer aktywności ucznia wymienionych w § 49.ust. 2, z zachowaniem 

odpowiednich proporcji – wagi ocen: 

1) sprawdziany wiadomości i umiejętności: 

a) prace kontrolne – waga ocen wynosi minimum 3 

b) kartkówki – waga ocen wynosi minimum 2 

c) odpowiedzi ustne – waga ocen wynosi 1 

2) wkład samodzielnej pracy ucznia w uzyskanie postępów w nauce: 



a) prace domowe – waga ocen wynosi 1 

b) praca samodzielna w klasie – waga ocen wynosi 1 

c) prace długoterminowe i dodatkowe – waga 1 lub 2 w zależności od trudności pracy 

3) osobiste zaangażowanie ucznia w proces uczenia się – waga 1 

17. W celu określenia oceny klasyfikacyjnej dla danego ucznia nauczyciel: 

1) przygotowuje zestawienie ocen tego ucznia w postaci par liczb: ocena (xi ) – waga tej 

oceny (wi) 

2) oblicza sumę iloczynów oceny i wagi: X= Σ(xi ) ⋅ (wi) 

3) oblicza sumę wag: W=Σ(wi) 

4) oblicza ocenę średnią ważoną K jako iloraz: X 

K= ---- 

W 

Ocena średnia przeliczana jest na stopnie szkolne następująco: 

1) 5,75 ≤ K≤ 6,00 ocena celująca 

2) 4,75 ≤ K ≤ 5,74 ocena bardzo dobra  

3) 3,75 ≤ K ≤ 4,74 ocena dobra 

4) 2,75 K ≤ 3,74 ocena dostateczna  

5) 1,75 K ≤ 2,74 ocena dopuszczająca 

6) 0,00 K1,74 ocena niedostateczna 

17. Nauczyciele wychowania fizycznego, plastyki, muzyki mogą inaczej rozłożyć wagi ocen, 

by w większym stopniu uwzględnić wysiłek ucznia. 

18. Okresową i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna 

20. Ucznia nie klasyfikowanego ze wszystkich przedmiotów nie ocenia się z zachowania. 

21. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub 

tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

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

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia okresowej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

§ 53. 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o uzyskanie wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, gdy: 

1) proponowana przez nauczyciela ocena nie odzwierciedla faktycznego poziomu wiedzy 

i umiejętności ucznia z powodu długotrwałej, usprawiedliwionej chorobą lub 

zdarzeniem losowym, nieobecności ucznia w szkole 

2) średnia ważona ocen cząstkowych znajduje się na pograniczu dwóch ocen 

klasyfikacyjnych (różnica jest mniejsza niż 0,1) 



3) przewidywana ocena roczna to ocena niedostateczna. 

2. Uczeń lub jego rodzice zwracają się do nauczyciela przedmiotu o ustalenie zakresu wiedzy 

i umiejętności, którymi musiałby wykazać się uczeń, aby uzyskać ocenę wyższą niż 
przewidywana. 

3. Nauczyciel uzgadnia z uczniem lub jego rodzicami termin i formę poprawy. 

4. Nauczyciel, przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, dokonuje 

sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w określonej wcześniej formie. 

5. Określona w ten sposób ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych jest ostateczna 

w tym trybie postępowania. 

6. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o uzyskanie wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, zgłaszając do dyrektora szkoły 

pisemne, umotywowane zastrzeżenie, nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

7. Weryfikacji kwestionowanej oceny dokonuje zespół nauczycieli uczących w danej klasie 

pod przewodnictwem pedagoga szkolnego i ustala ocenę w drodze głosowania. 

8. Ocena ustalona przez zespół jest ostateczna. 

 

§ 54. 

 

 

1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić 
zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Uczniowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 

się oceny zachowania. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

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

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

opiekunami), jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

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

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 1, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 pkt 1), przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia 

odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji 

wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący komisji; 



2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

12. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, 

który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako 

przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka 

obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego 

języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem 

tej szkoły. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

15. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

18. Niektórym uczniom, w uzasadnionych przypadkach, jak up. pobyt w szpitalu, sanatorium, 

długotrwała lub uciążliwa choroba ucznia, ustala się ocenę klasyfikacyjną śródroczną lub 

roczną na podstawie dokumentacji ze szpitala, sanatorium czy placówki opiekuńczo - 

wychowawczej lub na podstawie zaliczenia wybranej partii materiału na zasadach  

i w terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

21. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

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

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

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

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 



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

23. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż  
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu, o którym mowa w 

ust. 22 pkt 1), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

24. W skład komisji wchodzą: 
  1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

  2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

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

klasie, 

d) pedagog 

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

25. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 24 pkt 1) lit. b, może być zwolniony z udziału  

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

W takim przypadku dyrektor 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. 

26. Komisja, o której mowa ust.1 pkt 2), ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 54 ust. 20. Ocena 

jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

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

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego, z zastrzeżeniem § 56 ust. 1. 

28. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający  

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

29. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust.2 4 pkt 2) sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 



5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

29a Protokoły, o których mowa w ust 28 i 29 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

29. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 22 pkt 1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

30. Przepisy ust. 20-28 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  

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

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 

§ 55. 
 

 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 

wyższej.  

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do 

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i 

osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

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

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

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 klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć. 
6. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,  

o której mowa w ust. 3, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest 

liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 
7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny i obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  

z wyróżnieniem. 

8. O promowaniu do 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. 

9. Uczeń który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie  

w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie 

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 



klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego. 

10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.3, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 
11. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

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

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek 

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców 

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

 

§ 56. 
 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego,  

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

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

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2), może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego.  

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 



11. Począwszy od klasy IV, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada 

Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. 

12. Uczeń kończy szkołę podstawową: 
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

13. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej, o której mowa w ust. 12 pkt 1), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

14. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 13, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych 

zajęć. 
15. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen,  

o której mowa w ust. 13, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen 

klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest 

liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 
16. Uczeń spełniający obowiązek szkolny i obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku 

klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych 

ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, kończy szkołę z wyróżnieniem. 

17. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12, powtarza ostatnią klasę  
i przystępuje do egzaminu w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę.  

 

 

§ 57 

 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, oraz sprawdza,  

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany: 

1) w terminie głównym w kwietniu 

2) w terminie dodatkowym w czerwcu. 

Dokładną datę określa dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

4. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 
3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia 

lub historia. 

4a. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

1) języka polskiego 



2) matematyki 

3) języka obcego nowożytnego. 

5. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy 

się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

5a.  Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego 

nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację 
nauczania tego języka w klasach I-III. 

6. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

1) pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 

2) drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 

3) trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również 
egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut. 

7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności 

sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu sprawdzianu. 

8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 7 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu, na 

wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

9. Laureat i finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych 

egzaminem jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

9a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 9, następuje na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 

Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

9b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 9, z jest równoznaczne z uzyskaniem z danego 

przedmiotu egzaminu ósmoklasisty najwyższego wyniku. 

9c. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 9,  

z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, o którym mowa 

ust. 4, niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia , 

złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje 

okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka 

tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie 

przedmiotu do wyboru. Przepisy ust.9a i 9b stosuje się odpowiednio. 

9d. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację: 
1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu 

ósmoklasisty; 

2) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa ust. 4; 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

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

w terminie głównym albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów - przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub w terminie dodatkowym, w szkole, której jest uczniem . 

11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu 



ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek  

w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

11a. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej. 

11b.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na podstawie: 

1) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace 

egzaminacyjne oraz 

2) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - w przypadku wykorzystania do 

sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych. 

11c. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują: 
1) wynik z języka polskiego; 

2) wynik z matematyki; 

3) wynik z języka obcego nowożytnego; 

4) wynik z przedmiotu do wyboru 

11d.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja 

Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji 

egzaminacyjnych. 

11e. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 

administracyjnego. 

11f.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

11g.  Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom : 

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez 

okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, gdy uczeń 
spełnia warunki do ukończenia szkoły, albo 

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez 

okręgową komisję egzaminacyjną - w przypadku gdy uczeń nie spełnił warunków 

ukończenia szkoły. 

12. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 

niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, 

o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach 

dostosowanych do ich potrzeb.  

13. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane przez CKE w komunikacie o 

dostosowaniach 

14. Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w § 57 określają 
odrębne przepisy. 

 

§ 58. 
 

 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów jest dokumentowane w dziennikach lekcyjnych, 

arkuszach ocen i księgach ocen. 

1a) Dziennik lekcyjny może być prowadzony w formie elektronicznej 

2. Nauczyciele klas I-III w dziennikach lekcyjnych wpisują oceny bieżące za pomocą 
kodu literowego określonego w § 12c ust. 12. oraz wpisują śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania.  

3. W klasach I – III oceny śródroczne i roczne oraz oceny z zachowania sporządzone są 
w formie opisowej. 

4. Począwszy od klasy IV nauczyciele w dziennikach lekcyjnych wpisują: 



1) wyrażone w stopniach bieżące oceny z zajęć edukacyjnych, 

2) wyrażone słownie okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych, 

3) wyrażone słownie okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania. 

6. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania poszczególnych uczniów wychowawca wpisuje do arkusza ocen.  

W klasach I – III opisowe oceny roczne i oceny zachowania sporządzone 

komputerowo  

i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest 

równoznaczne z wpisem do arkusza ocen. 

7. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły 

jest uchwała Rady Pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen. W arkuszu 

ocen zamieszcza się również adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły  

i jego odpisów oraz duplikatów, sporządzeniu odpisu arkusza ocen oraz wpisuje się 
datę  
i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. 

8. Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę z zachowania, klasę wypełnia się słowami  

w pełnym brzmieniu. W rubrykach niewypełnionych wpisuje się poziomą kreskę  
a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wpisuje się „zwolniony/a”. W przypadku 

nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się „niesklasyfikowany/a”. 

9. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły odpis arkusza 

ocen lub potwierdzoną przez dyrektora, za zgodność z oryginałem, kserokopię tego 

arkusza. 

10. Szkoła zakłada po zakończeniu każdego roku szkolnego księgę ocen. Księgę ocen 

stanowią oprawione wykazy tych uczniów wszystkich oddziałów oraz ich arkusze 

ocen, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę. Stronnice księgi 

ocen są ponumerowane. 

11. Do czasu założenia księgi arkusze ocen wraz z wykazem uczniów sporządzonym 

zgodnie z wykazem zawartym w dzienniku lekcyjnym oraz protokołami egzaminów 

warunkujących klasyfikowanie i promowanie oraz pozostałą dokumentację tych 

egzaminów przechowuje się oddzielnie dla każdego oddziału. 

12. Uzyskane przez uczniów, śródroczne i roczne niedostateczne oceny klasyfikacyjne  

z zajęć edukacyjnych oraz oceny naganne zachowania, są odnotowywane w protokole 

Rady Pedagogicznej. Nauczyciele i wychowawcy wystawiający te oceny 

przedstawiają Radzie Pedagogicznej ich motywację, która w formie pisemnej stanowi 

załącznik do protokołu z klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

 

 

§ 59. 
 

 

1. W klasach I-III uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu typuje wychowawca. 

2. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej spełnia warunki 

promocji z wyróżnieniem otrzymuje świadectwo szkolne stwierdzające uzyskanie 

promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. W klasie programowo najwyższej uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej spełnia 

warunki ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły  

z wyróżnieniem. 

4. Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna może wystosować do rodziców ucznia szczególnie 

wyróżniającego się w nauce i zachowaniu list pochwalny. 



5. Wychowawca klasy może wystosować list pochwalny do rodziców ucznia wyróżniającego 

się osiągnięciami w określonej dziedzinie. 

6. Uczniom, o których mowa w ust.1 i ust.2 Rada Pedagogiczna może dodatkowo przyznać 
nagrody książkowe, w zależności od możliwości finansowych szkoły. 

7. Nagrodę rzeczową ufundowaną przez organ prowadzący mogą otrzymać ci spośród 

uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozdział 7 

Uczniowie szkoły. 
 

§ 60. 

 
Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę  
i poszanowanie jego godności, 

3) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4) równego, życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących programów 

nauczania,  życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie 

narusza tym dobra innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

7) poznania formułowanych przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce, 

8) znajomości z tygodniowym wyprzedzeniem terminu prac klasowych, 

9) pisania tylko jednej pracy klasowej w ciągu dnia oraz nie więcej niż trzech w ciągu 

tygodnia, 

10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz uzasadnienia oceny ustalonej przez 

nauczyciela, 

11) składania egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego na zasadach określonych  

w § 54, § 56 

12) uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

oraz oceny klasyfikacyjnej z zachowania,  na zasadach określonych w § 54 

13) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

14) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

bibliotecznego, podczas zajęć pozalekcyjnych, 

16) reprezentowania szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, zawodach, 

wystawach, działaniach wolontariatu, uroczystościach gminnych, itp., 

17) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  
w organizacjach działających w szkole. 

 

§ 60. 

 
1. W przypadku naruszenia praw ucznia skargi mogą złożyć: 

1) uczeń do wychowawcy, pedagoga, Dyrektora Szkoły, 

2) rodzic do wychowawcy, pedagoga, Dyrektora Szkoły 

3) pedagog do Dyrektora Szkoły 

2. Składanie skarg odbywa się w formie: 

1) ustnej (organy odwoławcze sporządzają notatkę z przeprowadzonej rozmowy), 

2) pisemnej 

3. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia: 



1) Skargi rozpatruje Dyrektor  wraz z powołanym zespołem w skład, którego 

wchodzą: 
a) Dyrektor  (wicedyrektor) 

b) pedagog 

c) wychowawca 

d) opiekun Samorządu Uczniowskiego 

2) W przypadku naruszenia praw ucznia stosowne decyzje podejmuje Dyrektor  

3) Dyrektor udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni 

od daty wpłynięcia skargi, 

4) Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwiania są dokumentowane. 

 

 

 

§62. 

 
Uczeń ma obowiązek: 

1) uszanowania symboli narodowych, religijnych, szkolnych, 

2) dbania o honor szkoły i kultywowania jej tradycji, 

3) przestrzegania postanowień zawartych w statucie, zarządzeń Dyrektora, ustaleń Rady 

Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego,  

4) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach 

edukacyjnych i wybranych przez siebie lub zaleconych zajęciach pozalekcyjnych, 

5) punktualnego przychodzenia do szkoły i na  wszystkie zajęcia organizowane przez 

szkołę, 
6)  usprawiedliwiania w ciągu 7 dni nieobecności w szkole i nadrabiania zaległości 

programowych wynikłych z nieobecności,  

7) systematycznego i sumiennego przygotowywania się do zajęć, w szczególności 

wykonywania zadanych prac domowych, 

8) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły, 

9) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, a w szczególności: 

a) nie ulegania nałogom i pomagania innym w rezygnacji z nich, 

b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i na przerwach 

c) korzystania z pomieszczeń i sprzętu szkolnego zgodnie z przeznaczeniem  

i zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących regulaminów, 

d) nie opuszczania terenu szkoły podczas zajęć i przerw; wyjście na plac 

szkolny może nastąpić tylko przy sprzyjającej pogodzie i za zgodą 
nauczyciela dyżurującego 

e) przestrzegania zasad higieny stroju i ciała, w tym zmiany obuwia w budynku 

szkoły 

10) szanowania mienia szkolnego i mienia kolegów; w przypadku zniszczenia mienia za 

wyrządzone szkody odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie, 

11) dbania o piękno ojczystego języka, wystrzegania się wszelkich wulgaryzmów, 

12) dbania o porządek, ład i estetykę pomieszczeń szkolnych oraz otoczenia szkoły, 

13) przeciwdziałania wszelkim przejawom agresji, braku kultury osobistej, 

nieodpowiedzialności i niszczenia mienia szkolnego przez innych uczniów, 

 

 

 

 



§ 63. 

 
1. Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące stroju szkolnego i wyglądu 

ucznia: 

1) Strój codzienny: ubiór dowolny, ale nie ekstrawagancki, estetyczny, czysty, 

funkcjonalny, w stonowanej kolorystyce, zakrywający brzuch, plecy, dekolt. 

2) Strój sportowy obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego: zgodny  

z wymogami nauczycieli. 

3) Strój galowy: dla dziewcząt - biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica, dla 

chłopców - biała koszula i czarne lub granatowe spodnie;  

4) Strój galowy obowiązuje na uroczystościach szkolnych (początek i koniec roku 

szkolnego, święta państwowe, święto szkoły) oraz uroczystościach, na   których uczeń 
reprezentuje szkołę. 

5) Fryzura: czyste włosy, uczesanie estetyczne bez ekstrawagancji i farbowania włosów. 

6) Ponadto zakazuje się noszenia koszulek z symbolami różnego rodzaju subkultur,  

z obraźliwymi napisami, noszenia szalików klubowych, noszenia kosztownej lub 

ekstrawaganckiej biżuterii, stosowania tatuaży i kolczykowania ciała ( nie dotyczy 

tradycyjnych kolczyków w uszach dziewcząt), stosowania makijażu i malowania 

paznokci oraz noszenia nakrycia głowy na terenie szkoły.   

2. Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące przynoszenia do szkoły 

przedmiotów niezwiązanych z procesem dydaktycznym: 

1) zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły niebezpiecznych narzędzi (noże, 

śrubokręty, bransoletki nabijane ćwiekami, itp.) oraz materiałów łatwopalnych  

i wybuchowych. 

2) zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły elektronicznych odtwarzaczy muzyki 

tabletów oraz aparatów fotograficznych. 

3) nie zaleca się przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych, z zast. pkt 4). 

4) za zgodą rodziców uczeń może posiadać telefon komórkowy, ale jego używanie jest 

dopuszczalne tylko w określonych warunkach określonych w § 67. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za: zniszczenie, zagubienie lub kradzież wszelkich 

urządzeń elektronicznych, biżuterii oraz innych przedmiotów przynoszonych do szkoły 

przez uczniów. 

4. Spory wynikłe między uczniami w wyniku handlu lub wymiany tymi przedmiotami 

rozstrzygają zainteresowani rodzice w domu. 

 

 

§ 64. 

 
1. Uczeń może być nagradzany za: 

1) rzetelny stosunek do nauki, potwierdzony uzyskanymi wynikami, 

2) wzorową postawę: działalność na rzecz szkoły lub innych uczniów, pomoc innym, 

3) szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy, sporcie lub pracy 

pozalekcyjnej. 

2. Nagrodą może być: 
1) świadectwo z wyróżnieniem, 

2) nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa, 

3) dyplom, 

4) pochwała udzielona przez Dyrektora  publicznie wobec wszystkich uczniów, 

5) pochwała udzielona na stronie internetowej szkoły, 

6) list pochwalny lub list gratulacyjny do rodziców, 



7) pochwała udzielona w obecności uczniów klasy przez nauczyciela lub  wychowawcę, 
8) przyznanie tytułu „prymusa” uczniowi kończącemu szkołę z najwyższą średnią ocen, 

wzorowym zachowaniem i szczególnymi osiągnięciami. 

 

§ 65. 

 
1. Środki wychowawcze podejmowane przez szkołę wobec uczniów dopuszczających się 

uchybień wobec obowiązków, o których mowa w §51, §52: 

1) przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniem przez wychowawcę, 
2) przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniem przez pedagoga, 

wicedyrektora lub Dyrektora  

3) rozmowy wychowawcy lub pedagoga z rodzicami 

4) podpisanie kontraktu z uczniem i rodzicami, 

2. Uczeń może być ukarany za : 

1) zachowanie niezgodne z niniejszym statutem 

2) naruszenie przepisów prawa na terenie szkoły. 

3. Karą jest: 

1) ustne upomnienie ucznia wobec klasy udzielone przez nauczyciela lub wychowawcę, 
2) ustne upomnienie lub nagana udzielona przez Dyrektora, 

3) rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą i pedagogiem w obecności rodziców, 

4) upomnienie udzielone przez Dyrektora na apelu wobec społeczności szkolnej, 

5) upomnienie przez wychowawcę z jednoczesnym wpisem do dziennika,  

6) upomnienie lub nagana udzielona przez Dyrektora  z wpisaniem do arkusza ocen, 

7) wykluczenie z udziału w wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych, 

8) wyłączenie ucznia z udziału w reprezentacji szkoły na zawodach, w konkursach, itp., 

9) obniżenie oceny z zachowania zgodnie ze statutem, 

10) przeniesienie do innego oddziału danej klasy, 

11) przeniesienie do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora, z zast. 

ust. 4. 

4. Ustala się następujące przypadki, w których Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę 
zobowiązującą Dyrektora do skierowania wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły: 

1) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia 

2) wchodzenie w kolizję z prawem 

3) demoralizowanie innych uczniów 

4) wyczerpanie kar statutowych wobec ucznia 

5. W przypadku szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań, poza przeniesieniem 

ucznia do innej klasy czy szkoły, Dyrektor zawiadomi sąd dla nieletnich, który może 

przedsięwziąć odpowiednie środki.  

 

§ 66. 

 
1. Przed wymierzeniem kary uczeń powinien być wysłuchany. 

2. Uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny), ma prawo wnieść odwołanie od kary 

wymierzonej przez wychowawcę klasy do Dyrektora  w terminie 7 dni od daty jej 

wymierzenia. 

3. Dyrektor może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie 

Samorządu Uczniowskiego lub wychowawcy. 

4. Rodzic, w imieniu ucznia, ma prawo wnieść odwołanie od kary wymierzonej przez 

Dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od daty ukarania. 



 

 

 

§ 67. 
 

 

1. W czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć opiekuńczych, zajęć dodatkowych, 

a także podczas przerw międzylekcyjnych, w tym w trakcie oczekiwania na lekcje lub 

inne zajęcia odbywające się na terenie szkoły, uczeń nie może korzystać z telefonu 

komórkowego, tabletu bądź innego urządzenia elektronicznego; urządzenia winny być 
wyłączone. 

2. Dopuszcza się możliwość korzystania z urządzeń, o których mowa w ust. 1, w trakcie 

lekcji bądź innych zajęć edukacyjnych, każdorazowo za zgodą nauczyciela, jeśli ma to 

służyć realizacji programu nauczania lub innym zadaniom zleconym przez nauczyciela. 

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego, w trakcie przerw 

międzylekcyjnych lub w czasie oczekiwania na zajęcia, każdorazowo za zgodą 
nauczyciela, tylko i wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 

4. Korzystanie z urządzeń elektronicznych za zgodą nauczyciela, odbywa się na własną 
odpowiedzialność ucznia, a szkoła nie odpowiada za zagubione, skradzione bądź 
zniszczone (w tym przez innych uczniów) urządzenia elektroniczne przyniesione do 

szkoły przez ucznia. 

5. Po stwierdzeniu naruszenia zasad określonych w ust. 1-4, uczeń w obecności nauczyciela 

wyłącza urządzenie, a nauczyciel deponuje je w sekretariacie szkoły; uczeń może je 

odebrać przed wyjściem ze szkoły do domu; równocześnie uczeń otrzymuje uwagę  
z zachowania. 

6. Odebrany sprzęt elektroniczny zostaje opisany w następujący sposób: imię i nazwisko 

ucznia, rodzaj i nazwa urządzenia, data i godzina zdeponowania, imię i nazwisko 

nauczyciela, podpis nauczyciela; odebranie sprzętu uczeń potwierdza poprzez złożenie 

podpisu. 

7. W przypadku wielokrotnego (więcej niż 3 razy) złamania przez ucznia zasad określonych 

w ust. 1-4, sprzęt elektroniczny zdeponowany w sekretariacie szkoły może odebrać tylko 

rodzic ucznia; fakt ten potwierdza poprzez złożenie podpisu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rozdział 8 

Przyjmowanie uczniów do szkoły 
 

§ 68. 
 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, przyjmuje się do klasy pierwszej, po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku gdy przyjęcie uczniów do klasy pierwszej w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego powoduje dla organu prowadzącego dodatkowe skutki finansowe tj. 

uruchomienie dodatkowego oddziału, decyzję taką Dyrektor szkoły uzgadnia z organem 

prowadzącym. 

4. Szczegółowe zasady, terminy, kryteria rekrutacyjne oraz wykaz wymaganych 

dokumentów określone są w Regulaminie rekrutacji uczniów na dany rok szkolny, na 

podstawie zasad ustalonych przez organ prowadzący szkołę. 
5. W trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły przyjmuje się do 

szkoły z urzędu. 

6. W trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyjmuje do 

szkoły Dyrektor, w przypadku wolnych miejsc w oddziale, a przyjęcie ucznia do szkoły 

nie powoduje dla organu prowadzącego dodatkowych skutków finansowych, tj. 

podziałów na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozdział 9. 

Cele i zadania przedszkola 
 

§69. 

 
1. Cele i zadania przedszkola:  

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;  

2) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

3) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej religijnej;  

4) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

przedszkola ; 

5) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci, 

rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcie wczesnej 

interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej. 

2. Przedszkole realizuje cele zawarte w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, 

a w szczególności: 

1) Wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez: 

a) dostarczanie treści programowych w zależności od wieku i poziomu 

rozwojowego dziecka, aktywizuje procesy poznawcze, 

b)  organizuje    sytuacje    sprzyjające    nawiązywaniu    przez    dziecko    

kontaktów społecznych i przyrodniczych, 

c) realizuje  dążenia  dziecka  do  wypowiedzenia siebie w twórczości 

plastycznej, muzycznej i ruchowej. 

2) Udziela dzieciom pomocy pedagogicznej poprzez: 

a) prowadzenie systematycznej i wszechstronnej pracy wyrównawczej, 

b) informowanie na bieżąco rodziców o postępach dzieci w ich trudnościach 

rozwojowych, 

c) organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców, 

d) udział rodziców w pogadankach pedagogicznych oraz udostępnienie literatury 

podnoszącej poziom kultury pedagogicznej. 

e) zachęcanie rodziców do udziału w różnych formach pracy przedszkola  

z dziećmi. 

3. Przedszkole realizuje wybrany przez siebie program wychowania przedszkolnego  

z zestawu programów dopuszczonych do użytku z zależności od wieku dzieci, potrzeb  

i możliwości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny: 

1) wychowanie i opiekę w czasie pobytu w przedszkolu reguluje ramowy rozkład 

dnia, 

2) przedszkole zapewnia opiekę w czasie zajęć również poza terenem przedszkola, 

3) dzieci są ubezpieczone za zgodą rodziców,  

4. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną według zasad 

określonych w przepisach prawa oświatowego 

5. W przedszkolu może być organizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego  

i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki 

w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną. 
 



 

Rozdział 10 

Organa przedszkola 
 

§ 70. 
 

1. Organami przedszkola są: 
1) Dyrektor przedszkola, który w szczególności: 

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz, 

b) zapewnia bezpieczne higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, 

c) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

d) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju, 

e) opracowuje program rozwoju przedszkola wspólnie z gronem pedagogiczny, 

f) opracowuje wspólnie z radą pedagogiczną ramowy plan dnia,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań 
rodziców, 

g) opracowuje plan finansowy przedszkola, 

h) opracowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu, 

i) dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

j) przewodzi radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały, 

k) wstrzymuje uchwały radu pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa  

i powiadamia o tym stosowne organa, 

l) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami 

nadzorującymi i kontrolującymi, 

m) wnioskuje do organu prowadzącego w zakresie zatrudnienia i zwalniania 

nauczycieli oraz innych pracowników 

n) podejmuje decyzje o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie 

roku szkolnego lub po zaopiniowaniu przez rade pedagogiczną, 
o) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodne z przepisami 

kodeksu pracy, bhp i ppoż. 
p) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

q) koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodne 

działanie zgodnie z prawem wymiany informacji między nimi, 

r) prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

s) przeprowadza ewaluacje wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do 

doskonalenia, jakości pracy placówki. 

2) Rada Pedagogiczna, która w szczególności: 

a) opracowuje program rozwoju przedszkola, 

b) opiniuje program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do 

użytku w przedszkolu, 

c) uchwala i nowelizuje regulamin pracy rady pedagogicznej,  

d) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy,  

e) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

f) ustala tygodniowy rozkład zajęć w grupach, 

g) opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału 

nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, 



3) Rada Rodziców Przedszkola, która w szczególności: 

a) ustala regulamin swojej działalności, 

b) może występować do Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi spraw przedszkola, 

c) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł, 

2. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Pedagogicznej zawiera regulamin 

rady pedagogicznej.  

3. Szczegółowe informacje dotyczące powoływania, działalności oraz wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców zawiera regulamin rady rodziców.  

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

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli  

i innych pracowników przedszkola.  

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

co najmniej połowy jej członków.  

6. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą, na bieżąco wymieniają informacje  

o podejmowanych i planowanych decyzjach i działaniach. 

 

§ 71. 

 
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą. 
2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów 

miesięcznych, 

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego wychowania  

3) i rozwoju, 

4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy 

przedszkola, 

3. Do podstawowych obowiązków rodziców należy w szczególności: 

1) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnią przez nich 

osobę zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo; 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia przedszkolne dziecka realizującego 

roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne; 

3) udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku; 

4) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne 

zawiadomienie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych; 

7) kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych  

i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

8) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach 

ich kompetencji; 

9) przestrzeganie niniejszego statutu; 

10) czytanie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej placówki. 

 

§  72. 

 
1. Podstawowymi formami współpracy przedszkola z rodzicami są w szczególności: 

1) spotkania adaptacyjne dla dzieci w obecności ich rodziców; 

2) zebrania grupowe; 



3) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami, 

specjalistami; 

4) bieżące informacje pisemne i ustne; 

5) uroczystości, imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców, opiekunów i innych 

członków najbliższej rodziny; 

6) spotkania grupowe z rodzicami i dziećmi; 

7) warsztaty, zajęcia otwarte w obecności rodziców; 

8) dni otwarte. 

2. Nauczyciele, pracownicy Przedszkola i rodzice mają prawo oraz zobowiązani są do 

poszanowania wzajemnej godności i współdziałania na zasadach życzliwości, zgodnie 

z ogólnie przyjętymi normami zachowania. 

 

§ 73. 

 
1. Sposób rozwiązywania sporów między organami Przedszkola:  

1) Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Przedszkola  

z udziałem zainteresowanych stron, bez angażowania osób z zewnątrz. W tym celu 

przeprowadzone będą rozmowy negocjacyjne w celu zażegnania lub złagodzenia 

konfliktu. 

2) Jeżeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowanej strony może ona 

zwrócić się o rozwiązanie problemu do organu prowadzącego Przedszkole lub do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3) Jeżeli spór rozstrzyga organ nadzorujący lub prowadzący - strony są informowane  

o rozstrzygnięciach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców 

Przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rozdział 11 

Organizacja przedszkola 
 

§ 74. 
 

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący, na wspólny wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Rodziców, przez pięć 
dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 16.30 

2. Przedszkole jest wielooddziałowe. 

3. Zajęcia w przedszkolu są prowadzone w oddziałach obejmujących dzieci w zbliżonym 

wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i zdolności. 

4. Liczba dzieci podczas zajęć nie może przekroczyć 25. 

5. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3, 4, 5 lat. Dopuszcza się możliwość 
przyjmowania dzieci 2,5 letnich. 

6. Czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi nie mniej 

niż 5 godzin dziennie w godz. 8.00 -13.00. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.  

7. W czasie przekraczającym czas określony w ust. 6 realizowane są świadczenia płatne 

obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w zakresie: 

1) fachowej opieki pedagogicznej, 

2) adaptacji dzieci w środowisku przyszkolnym, 

3) rozwijania zdolności twórczych, 

4) wspierania indywidualnych zainteresowań, 
5) organizację zajęć sportowych i imprez okolicznościowych, 

6) prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających, 

8. Wychowankowie korzystają z 3 posiłków. 

9. O przydziałach dzieci do danej grupy decyduje Dyrektor. 

 

§ 75. 

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

organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:  

1) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; 

2) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są prowadzone 

w przedszkolu; 

3) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów; 

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 przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i 



opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć  z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, 

realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych 

nauczycieli. 
§ 76. 

 

1. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,  

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 
§ 77. 

 

1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący w drodze 

uchwały. 

2. Rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą opłatę za korzystanie przez dzieci ze świadczeń 
przedszkola za opiekę, naukę i wychowanie, świadczonych w wymiarze przekraczającym 

5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej. Strony - 

rodzice/opiekunowie prawni- dyrektor przedszkola zawierają umowę cywilnoprawną 
określającą warunki pobytu dziecka w przedszkolu: 

1) rodzice deklarują czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość spożywanych 

posiłków w w/w umowie. 

3. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielone przez przedszkole, ustalana jest po 

zakończeniu każdego miesiąca, jako iloczyn stawki godzinowej oraz pełnej liczby 

faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu pomniejszonej o czas trwania bezpłatnych 

zajęć. 
4. Opłata za każdą rozpoczęta godzinę poza podstawą programowa wynosi l zł. 

5. Forma płatności i termin za korzystanie z przedszkola za dany miesiąc ustalona jest  

w umowie cywilnoprawnej zawieranej podczas przyjęcia dziecka do przedszkola między 

rodzicem a dyrektorem przedszkola. 

 

§ 78. 
 

 

1. Przedszkole może organizować wycieczki autokarowe, krajoznawcze, i inne imprezy 

wyjazdowe (teatr, kino, muzeum), z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie 

przepisów, stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci. Program wycieczki winien być 
dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. 

2. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej lub ustnej zgody rodziców (prawnych 

opiekunów). 

3. Zgodę na wycieczkę wydaje Dyrektor na podstawie podpisania karty wycieczki co 

najmniej dzień przed wyjazdem dzieci. 

4. Rodzice dzieci przewlekle chorych zobowiązani są do przedłożenia instruktażu 

dotyczącego sprawowania opieki. 

5. Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu są określane 

zarządzeniem Dyrektora przedszkola. 

 
§ 79. 

 



1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci: 

1) Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz 

są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do 

domu. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować 
je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola.  

2) Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do 

podejmowania czynności prawnych upoważnioną na piśmie przez rodziców. 

Upoważnienie jest skuteczne przez cały okres jednego roku szkolnego. Upoważnienie 

może zostać odwołane lub zniszczone w każdej chwili.  

3) W sporadycznych przypadkach, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa rodzice 

mogą upoważnić osobę nieletnią (rodzeństwo) do odebrania dziecka z przedszkola. 

Upoważnienie to będzie respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie 

potwierdzony w obecności dyrektora przedszkola.  

4) Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego 

odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez 

udzielenie pisemnego lub ustnego pełnomocnictwa.  

5) Opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela  

i jest to moment, od którego nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo. Z kolei rodzic przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu 

przywitania się dziecka z rodzicem. Czynności ubierania się w szatni odbywają się 
pod kontrolą rodziców.  

6) Przedszkole odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie 

zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieką 
nauczyciela do momentu przyjścia innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.  

7) O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie 

poinformowany Dyrektor. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia 

czynności zapewniających bezpieczeństwo dziecka.  

8) Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.  

9) W sytuacji, gdy rodzic (prawny opiekun) nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu 

pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie 

rodziców dziecka.  

10) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można 

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel 

oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Po upływie jednej godziny 

powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowaniu się  
z rodzicami (prawnymi opiekunami).  

11) W przypadku, gdy dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców, który nie życzy sobie 

kontaktów dziecka z drugim rodzicem, zakaz kontaktów musi być potwierdzony 

orzeczeniem sądowym.  

12) Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia do 8.00  

a odbierane od 14.30 do 16.30.  

13) Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić się u nauczyciela. Od tego momentu 

osoba ta odpowiedzialna jest za jego bezpieczeństwo.  

14) Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania 

dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka.  

W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do 

przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.  

15) Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka  

z przedszkola przez upoważnioną osobę. 



 
 

 

 

Rozdział 12 

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 
 

 

 

 

§ 80.  
 

1. Nauczyciele prowadzą pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna, są odpowiedzialni za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. 

2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za: 

1) życie, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci i zobowiązuje się do:  

a) wnikliwej i systematycznej kontroli stanu technicznego wszelkich urządzeń, 
b) znajomości i bezwzględnego przestrzegania wszelkich przepisów 

bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć, 
c) wyczerpującego realizowania treści programowych z zakresu wychowania 

zdrowotnego, 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowań 
poprzez: 

a) dostosowanie prowadzonych form i metod pracy wychowawczo-dydaktycznej 

do stopnia rozwoju i możliwości dziecka,  

b) organizowanie kącików zainteresowań, udostępnianie dzieciom literatury i prasy 

dziecięcej, 

c) kształtowanie i rozwijanie otwartości wobec siebie i innych ludzi ,wobec 

świata i życia, 

3) jakość swojej pracy wychowawczo dydaktycznej, w tym :  

a) systematycznego doskonalenia warsztatu pracy, 

b) udziału w organizowanych formach doskonalenia zawodowego i samokształcenia,  

c) udziału w doskonaleniu pracy innych nauczycieli 

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony 

Dyrektora oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, osób, instytucji oświatowych. 

5. Nauczyciel otacza indywidualna opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje stały 

kontakt z rodzicami w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 

2) ustalenia form pomocy dzieciom w oddziałach wychowawczych, 

3) włączania ich w działalność przedszkola. 

6. Prowadzenie obserwacji i diagnozy pedagogicznej. Dokumentowanie obserwacji i diagnoz. 

7. Nauczyciel współdziała ze specjalistami z świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną. 
8. Zakres zadań innych pracowników regulują odrębne przepisy.  

 

 

 



 

Rozdział 13 

Postanowienia końcowe 
 

§ 81. 
 

1. Do wykonywania swoich czynności Zespół posługuje się: 
1) w zakresie potrzeb całego Zespołu - stemplem zawierającym nazwę placówki, bez 

wymieniania nazw placówek wchodzących w skład Zespołu, wraz z jej adresem, 

telefonem oraz numerem NIP i REGON 

2) w zakresie potrzeb Szkoły:  

a) stemplem „Szkoła Podstawowa im. F. Karpińskiego w Zabłudowie” 

b) na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę - 

okrągłymi pieczęciami urzędowymi o średnicy 36 mm oraz 20 mm zawierającymi 

pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła państwowego, a w otoku napis: Szkoła 

Podstawowa im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie. 

     3)  w zakresie potrzeb Przedszkola – stemplem „Przedszkole w Zabłudowie”. 

 

§ 82. 
 

1. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny. 

2. Na sztandarze po jednej jego stronie znajduje godło państwowe, a po drugiej wizerunek 

Franciszka Karpińskiego i napis: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Karpińskiego  

w Zabłudowie. 

3. Dzień 4 października ustala się Dniem Patrona Szkoły i jest on świętem szkoły.  

4. Akademie szkolne z okazji świąt państwowych i szkolnych odbywają się według 

ceremoniału: 

1) wprowadzenie sztandaru 

2) hymn państwowy 

3) przemówienie okolicznościowe  

4) wyprowadzenie sztandaru 

5) część artystyczna 

§ 83. 
 

Szkoła i Przedszkole  prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§84. 

 
Zasady prowadzenia przez Zespół Szkolno-Przedszkolny gospodarki finansowej  

i materiałowej określają odrębne przepisy. 

 

§85. 

 
W sprawach statutowo nie uregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy,  

a w szczególności zawarte w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie 

aktach prawnych. 

 

 

 



§86. 

 
1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w sytuacji, gdy: 

1) z inicjatywą zmian wystąpi którykolwiek z organów Szkoły czy Przedszkola lub organ 

prowadzący, 

2) zmianie ulegną przepisy nadrzędne. 

 

§87. 

 
Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie został zatwierdzony przez Radę 
Pedagogiczną w dniu 30 listopada 2017 roku. 

 

§88. 

 
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

                                                                          Dyrektor: 


