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Rozdział I. Podstawowe informacje o Szkole 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

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

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Krzemienicy, 

2) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej  

w Krzemienicy, 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Krzemienicy,  

4) Ustawie – ustawę Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2017 r., 

5) Radzie Pedagogicznej – należy rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej 

w Krzemienicy, 

6) Radzie Rodziców – należy rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej 

w Krzemienicy, 

7) Rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów, 

8) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy rozumieć Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty w Rzeszowie, 

9) Organie Prowadzącym – należy rozumieć Gminę Czarna, 

10) Poradni –  należy rozumieć Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łańcucie. 

 

 

§ 2 

Podstawowe informacje o Zespole Szkół 

1. Placówka nosi nazwę Zespół  Szkół w Krzemienicy. 

2. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek w miejscowości Krzemienica 631. 

3. Zespół Szkół utworzony został uchwałą Rady Gminy Czarna nr VII/59/07 z 26 kwietnia 

2007 roku. 

4. Uchwałą Rady Gminy Czarna nr XX/184/2012 z 22 maja 2012 r. Publiczne Przedszkole  

w Krzemienicy zostało włączone do Zespołu Szkół. 

5. Zespół Szkół w Krzemienicy tworzą:  

1) Publiczne Przedszkole w Krzemienicy, 

2) Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Krzemienicy. 

6. Uchwałą Rady Gminy Czarna nr XXVI/257/2017 z 21 marca 2017 r. Publiczne 

Gimnazjum zostało włączone do Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej 

w Krzemienicy. 

7. W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 w Zespole Szkół prowadzone są klasy 

dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Krzemienicy, które zakończyło swoją 

działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku.  

8. Funkcjonowanie klas gimnazjalnych reguluje rozdział X niniejszego Statutu. 

9. Organem Prowadzącym Zespół jest Gmina Czarna. Siedzibą Gminy jest 37 – 125 Czarna 

260. 
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10. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty 

w Rzeszowie. 

 

 

§ 3 

Podstawowe informacje o Szkole 

1. Szkoła jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym 

w cyklu ośmioletnim. 

2. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa  im.  Marii Konopnickiej w Krzemienicy. 

3. Dopuszcza się stosowanie skrótu:  SP w Krzemienicy. 

4. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia Szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki 

szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej. 

5. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania 

nauki w szkołach ponadpodstawowych. 

6. Szkoła jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Czarna. 

7. Szkoła używa pieczęci: 

1) podłużnej z napisem „Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemienicy”, 

2) podłużnej z napisem „Publiczne Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Krzemienicy” (do 

czasu wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych), 

3) podłużnej z napisem „Zespół Szkół w Krzemienicy”, 

4) urzędowej małej i dużej z napisem „Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 

w Krzemienicy”, 

5) urzędowej małej i dużej z napisem „Publiczne Gimnazjum im. Św. Wojciecha 

w Krzemienicy” (do czasu wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych). 

8. Szkoła używa w/w pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.  

9. Obsługę finansową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Czarnej. 

10. Szkoła jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią 

budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami 

prawa finansowego. 

11. Obwód Szkoły ustala Organ Prowadzący. 
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Rozdział II. Cele i zadania Szkoły 

 

§ 4 

Cele i zadania Szkoły 

1. Szkoła zapewnia uczniom warunki do pełnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego, 

biologicznego oraz społecznego i moralnego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami 

psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady 

nauk pedagogicznych, przepisy prawa oświatowego, a także zobowiązania, wynikające 

z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz 

Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 

listopada 1989 r.  

2. Głównymi celami Szkoły są:  

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u dzieci i młodzieży 

poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy 

i świata; 

2) wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania  

z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; 

3) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 

4) zapewnienie każdemu uczniowi bezpiecznych warunków niezbędnych do jego 

rozwoju; 

5) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

6) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

7) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku  

i osiągniętego rozwoju; 

3. Celem kształcenia w Szkole Podstawowej jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat 

wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do 

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

uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Dba o integralny 

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

4. Celem kształcenia ogólnego w Szkole jest: 

1) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć 

świat; 

2) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

3) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 
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4) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele); 

5) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej; 

6) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób; 

7) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

8) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania; 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji; 

10)  wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

12) ukierunkowanie ucznia ku wartościom; 

13)  kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 

fizyczną, wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego 

i duchowego; 

14)  stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, 

muzycznej i ruchowej, zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego  

i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych; 

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

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

16)  stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności 

społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego; 

17)  stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

18)  upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem 

z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych; 

19)  kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi; 

20)  przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym 

oraz uczenia się przez całe życie.  

5. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia 

w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw, 

szczególnie w edukacji wczesnoszkolnej. 
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§ 5 

1. W zakresie pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, Szkoła 

zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:  

1) znajdywali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym), 

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie, 

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

nauczania, jak całej edukacji na danym etapie, 

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, 

odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną 

z wolnością innych, 

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego 

oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli 

i uczniów. 

 

§ 6 

Sposoby wykonywania zadań 

1. Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez: 

1) integrację wiedzy nauczanej poprzez: 

a) kształcenie zintegrowane w klasach I –III, 

b) zajęcia edukacyjne w klasach IV –VIII z uwzględnieniem ścieżek 

edukacyjnych: prozdrowotnej, regionalnej, ekologicznej, czytelniczej  

i medialnej. 

2) wprowadzanie w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod 

właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze 

kształcenie, 

3) umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej poprzez: 

a) poznawanie historii kraju i regionu, 

b) włączenie w ceremoniał i kalendarz imprez szkolnych uroczystości 

związanych z obchodami świąt i rocznic historycznych, 

c) organizowanie wycieczek dydaktycznych, 
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d) naukę religii lub etyki zgodnie z wolą rodziców (Rodzice kierują swoje dzieci 

– wypełniając stosowny wniosek – na naukę religii w momencie podjęcia 

przez nie nauki w Szkole. Dla uczniów, którzy nie uczęszczają na naukę religii 

organizuje się naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami); 

4) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej polegającej na: 

a) organizowaniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć specjalistycznych, 

rozpoznawaniu i diagnozowaniu środowiska rodzinnego, szkolnego  

i rówieśniczego ucznia przez wychowawców, pedagoga szkolnego, 

b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i umożliwianiu ich zaspokojenia,  

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,  

d) wspieraniu uczniów z wybitnymi uzdolnieniami,  

e) podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających  

z Programu Wychowawczego – Profilaktycznego Szkoły 

f) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

g) wspieraniu rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia, 

h) dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez 

nauczycieli programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,  

u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom, 

i) wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.. 

5) upowszechnianie zasady promocji i ochrony zdrowia poprzez: 

a) uwzględnianie w realizowanych programach nauczania i wychowania edukacji 

prozdrowotnej i ekologicznej, 

b) organizowanie zajęć o tematyce związanej z ochroną zdrowia, 

6) otaczanie opieką uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły, poprzez: 

a) współpracę z lekarzem i higienistką szkolną, 

b) organizację nauczania dla uczniów niepełnosprawnych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

7) umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez: 

a) organizowanie kół zainteresowań, 

b) konkursy, quizy, gry dydaktyczne, zawody.  

8) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość  

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

9) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, stwarzanie 

uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów, 

10) kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz 

umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 

11) prowadzenie lekcji religii/etyki, 

12) współpracę z rodzicami, 
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13) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni, współpracą 

z ośrodkami pomocy społecznej, sądem rodzinnym oraz innymi instytucjami  

i organizacjami. 

 

§ 7 

Realizacja zadań wychowawczych 

1. Wychowawcze cele i zadania Szkoły określa Szkolny Program Wychowawczo – 

Profilaktyczny, który obejmuje  treści i działania o charakterze wychowawczym oraz 

profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane  

w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej 

społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Realizacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego ma na celu osiągnięcie 

oczekiwanego wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz wizerunku 

absolwenta Zespołu Szkół w Krzemienicy. 

3. Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować Program 

Wychowawczo - Profilaktyczny obowiązujący w Szkole. 

4. Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego 

przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć 

pozalekcyjnych. 

5. W oparciu o Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny konstruowane są klasowe 

plany wychowawców klas. 

 

§ 8 

Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia 

1. Szkoła realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez: 

1) prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki, 

2) krzewienie trzeźwości i abstynencji,  

3) udzielanie pomocy uczniom ofiarom przemocy domowej, 

4) zapewnienie posiłków w szkole dla uczniów przy udziale samorządu lokalnego  

i rodziców,  

5) kształtowanie u uczniów postaw: odpowiedzialności za swoje zdrowie, umiejętności 

komunikowania się z innymi, rozwiązywania własnych problemów oraz radzenia sobie 

z konfliktami i stresem, 

6) stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym integrację  

z rówieśnikami i aktywne włączanie się w życie szkoły. 

2. Do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia włączani są pielęgniarka szkolna 

oraz pracownicy ośrodka zdrowia. 
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§ 9 

Realizacja zadań związanych z rozwijaniem  zainteresowań  uczniów 

Rozwijanie zainteresowań uczniów odbywa się poprzez: 

1) analizę zapotrzebowania rodziców i uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych, 

2) organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych - koła przedmiotowe i koła 

zainteresowań, 

3) swobodne korzystanie ze biblioteki i czytelni szkolnej, 

4) udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, quizach, zawodach sportowych, 

5) czynne uczestniczenie w wycieczkach, rajdach i imprezach turystyczno – 

krajoznawczych,  

6) korzystanie z pracowni, urządzeń i sprzętu szkolnego, 

7) indywidualną pracę nauczyciela z uczniem na zajęciach lekcyjnych i innych, 

8) stwarzanie możliwości do realizacji indywidualnego programu  i toku nauki. 

 

§ 10 

Realizacja zadań związanych z doradztwem zawodowym 

1. Szkoła prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia w szczególności przez:  

1) prowadzenie pogadanek na temat wyboru zawodu, 

2) organizowanie wyjazdów na targi edukacyjne, 

3) udział w spotkaniach z przedstawicielami i uczniami różnych szkół średnich, 

branżowych, 

4) informowanie o dniach otwartych szkół średnich, branżowych 

5) zamieszczanie ofert szkół na gazetkach szkolnych.  

2. Za realizację zadań związanych z wyborem kierunku kształcenia odpowiedzialny jest 

pedagog szkolny, wychowawcy klas, doradca zawodowy. 

3. Do zadań doradcy zawodowego/pedagoga należy: 

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, 

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

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 
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§ 11 

Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa,  

a w szczególności poprzez: 

1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 

2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie 

wycieczek przedmiotowych i turystyczno – krajoznawczych, rajdów, biwaków, 

imprez, zawodów sportowych ustalonych harmonogramem szkolnym, 

3) zapewnienie przez nauczycieli opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie przerw 

międzylekcyjnych (dyżury nauczycielskie), 

4) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i apelach, 

5) przeznaczenie do nauki oddzielnych sal lekcyjnych dla uczniów klas I-III, 

6) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom,  

7) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową, 

9) utrzymywanie kuchni, świetlicy i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności, 

czystości, 

10)  uwzględnienie (w miarę możliwości) w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-

 wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu, 

11)  podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem w Internecie  

do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. 

2. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły 

w trakcie wycieczek przedmiotowych i turystyczno – krajoznawczych, rajdów, biwaków, 

imprez, zawodów sportowych określa Regulamin wycieczek 

 

§ 12 

Formy opieki i pomocy uczniom 

1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: 

1) realizację celów i zadań wychowawczych przez wychowawcę klasowego,  

2) realizację celów i zadań pedagoga szkolnego,  

3) realizację zadań Dyrektora i nauczycieli w tym zakresie, a w szczególności zaleceń 

zespołów planujących i koordynujących udzielaną uczniom pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, 

4) umożliwienie uczniom udziału w różnych formach zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych organizowanych przez Szkołę, w szczególności: 

a) zajęciach zespołów wyrównawczych, 

b) indywidualnej pracy z uczniem na lekcji, 
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c) rozmowach indywidualnych z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, 

zajęciach wychowawczych w świetlicy szkolnej, 

d) zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. 

e) zajęciach rewalidacyjnych, 

f) zajęciach rozwijających uzdolnienia, 

g) zajęciach logopedycznych, 

h) zajęciach  o charakterze terapeutycznym, 

i) poradach i konsultacjach. 

2. Szkoła udziela również pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom. 

3. Szczegółowe zasady działania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w Szkole określają odrębne przepisy. 

4. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, których stan zdrowia eliminuje możliwość 

uczestniczenia w zajęciach szkolnych, poprzez prowadzenie nauczania indywidualnego. 

 

§ 13 

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę  i organizuje pomoc uczniom którym  z przyczyn 

rozwojowych, warunków rodzinnych lub losowych potrzebne jest pomoc i wsparcie, 

poprzez: 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną, 

2) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej, 

3) indywidualną pracę z uczniami i dziećmi na zajęciach i lekcjach, 

4) proponowanie rodzicom przy współudziale pedagoga szkolnego i wychowawcy 

przeprowadzenia badań w poradni pedagogiczno – psychologicznej, 

5) organizację zajęć: 

a) wyrównawczych,  

b) logopedycznych, 

c) gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,    

6) ścisłe indywidualne kontakty wychowawcy klasy z rodzicami uczniów, 

7) opiniowanie sytuacji uczniów do korzystania ze stałej bądź doraźnej pomocy 

finansowej. 

2. W celu właściwej realizacji powyższych zadań Szkoła współpracuje z Poradnią oraz 

GOPS i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci. 

 

§ 14 

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie i zaspokajanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych 

możliwości psychofizycznych  wynikających: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
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4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych; 

11) trudności adaptacyjnych. 

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

z rodzicami uczniów, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

2)  nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego 

zajęcia z uczniem; 

3) rodziców ucznia 

4) ucznia. 

4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3)  zajęć specjalistycznych; 

4)  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów Gimnazjum; 

5)  porad i konsultacji. 

5. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

6. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy oraz pedagog szkolny prowadzą w Szkole działania 

pedagogiczne mające na celu: 

1)  rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz 

zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwacje i pomiary pedagogiczne 

mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w 

uczeniu się, 

2)  rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań 

i uzdolnień uczniów. 

7. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy 

wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły 

lub placówki. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Szkoły, który w szczególności: 

1) powołuje zespoły złożone z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, w celu 

planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom, którzy: 
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a) posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

b) posiadają orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

c) posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, 

d) względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymagają objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną – na wniosek nauczyciela, wychowawcy lub 

specjalisty, 

2) wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu, 

3) na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy pomocy będą realizowane.  

4) informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach 

i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na 

podstawie dokonanej przez zespół oceny efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniowi, 

9. Do zadań zespołu należy: 

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku 

ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię - także z uwzględnieniem zaleceń 

zawartych w orzeczeniu lub opinii, 

3)  zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich 

realizacji - w przypadku ucznia Gimnazjum. 

4) opracowanie dla ucznia, na podstawie ustaleń dyrektora, planu działań wspierających 

(z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), 

zawierającego: 

a) cele, 

b) działania realizowane z uczniem, 

c) metody pracy z uczniem, 

d) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, 

e) działania wspierające rodziców ucznia, 

f) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z instytucjami, 

5) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, 

6) określanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane 

formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy, 
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7) założenie i prowadzenie karty indywidualnych potrzeb ucznia (nie zakłada się dla 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), 

8) przedstawianie karty indywidualnych potrzeb ucznia po każdym spotkaniu zespołu 

dyrektorowi, 

9) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców 

ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia. 

 

 

§ 15 

Współdziałanie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

1. Szkoła aktywnie współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną poprzez: 

1) informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach korzystania z pomocy poradni,  

2) organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleniowych lub terapeutycznych, 

3) prowadzenie zajęć przez pracowników poradni dla uczniów, 

4) korzystanie z konsultacji, doradztwa w zakresie wykorzystywania opinii, orzeczeń, 

5) prowadzenie przez poradnię szkoleń dla nauczycieli i rodziców na terenie szkoły. 

2. Zadania koordynujące powyższą współpracę realizuje pedagog szkolny. 

 

 

§ 16 

Współdziałanie z organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej 

1. Szkoła może prowadzić innowacje dotyczące nowych rozwiązań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych mające na celu poszerzenie bądź modyfikację 

zakresu realizowanych w Szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki oraz 

poprawę skuteczności działania Szkoły. 

2. Działania innowacyjne prowadzone są według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 17 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii politycznych, stowarzyszenia i inne 

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

działalność wychowawcza oraz rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.  
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2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa 

w ust. 1 wymaga zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu 

warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców. 

3. Szkoła organizuje współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej poprzez warsztaty i spotkania, wycieczki i imprezy. 
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Rozdział III. Organy Szkoły 

§ 18 

Organy Szkoły 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 19 

Dyrektor 

1. Do podstawowych zadań Dyrektora należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Szkoły, 

2) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz, 

3) współdziałanie z Samorządem Uczniowskim, 

4) współdziałanie z Radą Rodziców i zapewnienie jej wpływu na działalność Szkoły, 

5) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,  

6) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich 

kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem, 

7) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego Szkoły 

zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, 

8) organizowanie i kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczym i opiekuńczym  

w placówce, 

9) zapewnienie uczniom i pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu 

w Szkole, 

10)  dopuszczanie do użytku programów nauczania po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną, 

11)  kontrolowanie wykonywania obowiązku szkolnego, 

12)  organizowanie, monitorowanie i kontrola przebiegu egzaminu zewnętrznego,  

13)  prowadzenie polityki kadrowej 

a) opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

Szkoły,  

b) dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich 

zatrudnianie i zwalnianie. 

14)  monitorowanie przebiegu awansu zawodowego, 

15)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego: 

a) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, 

b) organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, 

c) opracowanie planu sprawowania nadzoru pedagogicznego i przedstawienie go 

Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września, 
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d) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, 

oraz oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu, 

e) badanie wybranych zakresów działalności dydaktyczno-wychowawczej 

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły, ustalanie sposobów 

wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników, 

f) przekazywanie informacji o jakości pracy placówki i sprawowanym nadzorze 

pedagogicznym Radzie Pedagogicznej, 

g) przedkładanie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku 

ogólnych wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego oraz informacji 

o działalności Szkoły, 

h) przedstawienie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyników i wniosków ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

16)  przygotowanie arkusza organizacji Szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu, 

17)  współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, 

18)  prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

19)  stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym, oprócz działalności wychowawczej lub 

rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej,  

i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

innowacyjnej, 

20)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 

2. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor Szkoły ma prawo do: 

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły,  

2) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz 

powoływania i odwoływania wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i organu prowadzącego, 

3) powierzania funkcji kierowniczych oraz odwoływania z tych funkcji po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego, 

4) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły zgodnie z regulaminem pracy Zespołu Szkół, 

5) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, 

6) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień (po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej), 

7) składania wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 

3. Dyrektor administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie 

z obowiązującym regulaminem. 

4. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. W przypadku nieobecności Dyrektora lub 

niemożliwości wykonywania przez niego powyższych zadań zastępuje go wicedyrektor. 
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§ 20 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie jego statutowych zadań. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Szkole. 

3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, na półrocze, po zakończeniu zajęć w Szkole oraz w miarę bieżących potrzeb. 

7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady, organu 

prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku, 

zgodnie z regulaminem Rady. 

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

najmniej połowy jej członków. Uchwały mają charakter aktu prawnego. Fakt ich podjęcia 

oraz potwierdzenie spełnienia wymogów dla ich ważności (quorum, wynik głosowania) 

odnotowane są w protokole z posiedzenia Rady. 

10. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków 

i spostrzeżeń z posiedzenia Rady.  

11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

1) uchwalanie statutu, 

2) planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, 

3) zatwierdzanie planów pracy, 

4)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych, 

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

12. Rada Pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć, 

2) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć     

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń, wyróżnień,  

4) projekt planu finansowego placówki 

 

§ 21 

Rada Rodziców 

1. Rada Rodziców jest organem społecznym Szkoły. 
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2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin, który nie 

może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

3. W skład Rad Rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. przy czym jednego ucznia 

reprezentuje jeden rodzic.  

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

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

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje 

do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

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

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 

 

§ 22 

Samorząd Uczniowski 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.  

2. Władzami samorządu są: 

1) na szczeblu klas - samorządy klasowe, 

2) na szczeblu zespołu - samorząd szkolny. 

3. Samorząd Uczniowski jest wybierany i działa zgodnie z opracowanym i przyjętym 

regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

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

 i stawianymi wymaganiami, 

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

d) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 
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e) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

f) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z Dyrektorem; 

g) prawo do podejmowanie działań z zakresu wolontariatu, w  porozumieniu z 

Dyrektorem Szkoły, 

h)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

 

§ 23 

Zasady współdziałania organów Szkoły oraz rozwiązywania konfliktów 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Szkoły, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

4. Wnioski i opinie są rozpatrywane podczas najbliższych posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, 

w terminie 7 dni. 

5. Każdy organ może swobodnie działać i podejmować decyzje w granicach kompetencji 

określonych w wewnętrznych regulaminach i Ustawie. 

6. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu 

wymiany informacji i poglądów. 

7. Przewodniczący organów informują Dyrektora Szkoły o projektach zmian w regulaminach 

ich działalności. 

8. W przypadku sporów, jakie mają miejsce wewnątrz poszczególnych organów i pomiędzy 

nimi, jako podstawową zasadę przyjmuje się, że spory te rozpatrywane są wewnątrz 

Szkoły. 

9. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do prowadzenia negocjacji między stronami sporu.  

W negocjacjach tych mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

10. W razie niemożności rozwiązania konfliktu przez Dyrektora lub konfliktu z Dyrektorem 

strony wnoszą sprawę do zewnętrznego negocjatora (w zależności od rodzaju sprawy organ 

prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny), który pomaga rozstrzygnąć spór. 

11. Dyrektor Szkoły współdziała ze wszystkimi organami szkoły w zakresie podnoszenia 

jakości działania, lepszej organizacji pracy w Szkole, wprowadzania nowych form pracy 

Szkoły. 

12. Dyrektor Szkoły uczestniczy (na zaproszenie) w posiedzeniach zarządów organów szkoły, 

służy pomocą oraz informuje o bieżącej działalności Szkoły. 
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13. Dyrektor Szkoły zapewnia podstawowe warunki lokalowe do funkcjonowania organów 

Szkoły.  
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Rozdział IV. Organizacja Szkoły 

 

§ 24 

Organizacja Szkoły 

1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednią bazę wyposażoną w środki 

dydaktyczne do pełnej realizacji programów nauczania oraz pomieszczenia gospodarcze  

i administracyjne. 

2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z sal lekcyjnych z odpowiednim 

wyposażeniem oraz: 

1) biblioteki, 

2) gabinetu pedagoga, 

3) sali gimnastycznej dużej z zapleczem, 

4) sali gimnastycznej małej z zapleczem, 

5) siłowni, 

6) wewnętrznego placu zabaw, 

7) świetlicy, 

8) stołówki, 

9) terenu szkolnego, 

10) gabinetu profilaktyki i pomocy przedmedycznej. 

 

§ 25 

Świetlica szkolna 

1. Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę Szkoły w realizacji zadań opiekuńczo -  

wychowawczych. 

2. Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki poza 

godzinami nauki oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności podopiecznych. 

3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

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

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój 

fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

4. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny. 

5. Jeden nauczyciel świetlicy nie może sprawować opieki nad grupą większą niż 25 uczniów. 

6. Wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy zgłaszają rodzice, według ustalonego wzoru. 

7. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia, lub o odmowie podejmuje Dyrektor Szkoły. 

8. O odmownej decyzji Dyrektora Szkoły rodzice mogą odwołać się do organu 

prowadzącego szkołę.  

9. Decyzja Wójta jest ostateczna. 

10. Godziny pracy świetlicy szkolnej określa dyrektor szkoły w tygodniowym planie zajęć, po 

konsultacji z nauczycielem świetlicy, uwzględniając potrzeby zgłaszane przez rodziców 

uczniów korzystających z opieki świetlicy. 

11. Jednostka zajęć w świetlicy szkolnej wynosi 60 minut. 
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12. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając 

opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

13. Podstawowe zadania świetlicy to w szczególności: 

1) wyrównywanie szans edukacyjnych, 

2) zapewnienie bezpiecznych warunków, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi        

psychofizycznemu uczniów oraz ukazywanie potrzeby dbania o własne zdrowie, 

3) zapewnienie uczniom pomocy w nauce i stworzenie warunków do nauki własnej, 

4) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym  

w celu rozwijania wrażliwości i aktywności i aktywności twórczej oraz wspomaganie 

rozwoju osobowości ucznia w zakresie aktywności społecznej. 

14. Dokumentacja świetlicy to: 

1) roczny plan pracy i comiesięczny plan pracy każdego wychowawcy świetlicy, 

2) dzienniki zajęć, 

3) zeszyt ewidencji dzieci korzystających ze świetlicy, 

4) regulamin świetlicy, 

5) ramowy rozkład dnia. 

15. Szczegółową organizację pracy świetlicy określa jej Regulamin. 

 

§ 26 

Stołówka szkolna 

1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna zapewniająca wszystkim uczniom możliwość 

spożycia gorącego posiłku. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 

3. Organ prowadzący Szkołę może zwolnić ucznia z całości lub części opłat w przypadku 

szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych 

wypadkach losowych. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania ze stołówki określa 

Regulamin stołówki. 

 

Biblioteka szkolna 

§ 27 

Cele i zadania biblioteki 

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – 

wychowawczych Szkoły i doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz popularyzacji wiedzy o regionie. 

2. Jest szkolnym centrum dydaktyczno – informacyjnym, uczestniczy w przygotowaniu 

uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek. 

3. Zadania biblioteki szkolnej:  

1) gromadzi , opracowuje, przechowuje i udostępnia książki i inne źródła informacji, 

2) umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu, 
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3) udostępnia zbiory biblioteczne uczniom i innym osobom na warunkach ogólnie 

przyjętych, 

4) uczestniczy w realizacji programu z edukacji czytelniczej i medialnej, 

5) wspiera nauczycieli w realizacji programów nauczania, 

6) rozbudza zainteresowania czytelnicze związane z nauką oraz indywidualnymi 

zainteresowaniami uczniów,  

7) kształtowanie kultury czytelniczej,  

8) zaspokaja potrzeby kulturalne. 

 

 

§ 28 

Organizacja biblioteki 

1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie  

z organizacją roku szkolnego. 

2. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki. Zapewnia odpowiednio 

wyposażone pomieszczenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo  

i nienaruszalność mienia. 

3. Wydatki biblioteki szkolnej obejmują zakup zbiorów i ich konserwację, zakup mebli, 

sprzętu, druków bibliotecznych, materiałów piśmienniczych, programów komputerowych 

oraz pomocy dydaktycznych. 

4. Biblioteka przeprowadza inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej, z 

uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 

czerwca 1997 r. o bibliotekach. 

 

§ 29 

Zadania nauczyciela bibliotekarza 

1. Nauczyciel biblioteki: 

1) prowadzi pracę pedagogiczną w następującym zakresie: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej w doborze lektury, 

prowadzenie rozmów na temat przeczytanych książek, 

c) prowadzenie różnych form mających na celu upowszechniania czytelnictwa, 

d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,  

e) udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły poprzez 

współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami 

uczniów. 

2)  prowadzi prace organizacyjno – techniczne w następującym zakresie: 

a) gromadzenie zbiorów, 

b) ewidencje zbiorów i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

c) selekcję i konserwację zbiorów, 

https://sip.lex.pl/#/document/16798669?unitId=art(27)ust(6)&cm=DOCUMENT
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d) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki. 

e) wykorzystywanie technologii informacyjnej do ewidencjonowania zbiorów, 

bibliotecznych, a także do efektywnego poszukiwania informacji bibliotecznych, 

bibliograficznych i innych, 

f) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, a także informowanie 

uczniów i nauczycieli o nowych, szczególnie wartościowych książkach. 

3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i rozwija 

nawyk czytania i uczenia się poprzez: 

a) zachęcanie uczniów do korzystania z nowości wydawniczych,  

b) organizowanie wystaw (prezentacji) tematycznych,  

c) organizowanie konkursów czytelniczych i literackich, 

d) rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez odpowiedni dobór lektury, 

e) organizowanie konkursów pięknego, głośnego czytania, 

f) organizowanie konkursów czytelniczych klasowych i ogólnoszkolnych,  

g) organizowanie konusów plastycznych w oparciu o przeczytane książki,  

h) organizowanie konkursów na własną twórczość literacką. 

 

§ 30 

Współpraca biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

1. Nauczyciel biblioteki współpracuje z uczniami, poprzez umożliwianie im korzystania 

z prawa do: 

1) bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki, podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przekazanych szkole w ramach dotacji; 

2) uzyskania porad czytelniczych; 

3) uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych, konkursach, oglądania wystaw;  

4) wypożyczenia książek zgodnie z regulaminem biblioteki; 

5) prośby o prolongowanie książek; 

6) rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych, umiejętności korzystania  

z różnych źródeł informacji, korzystania z księgozbioru podręcznego; 

7) wyjaśniania z bibliotekarzem wszelkich problemów dotyczących wypożyczania 

książek. 

2. Obowiązki uczniów: 

1) dbanie o wypożyczone książki; 

2) zapoznanie się z regulaminem biblioteki; 

3) przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie biblioteki. 

3. Zasady wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych przekazanych Szkole w ramach dotacji określa Szkolny regulamin 

korzystania z darmowych podręczników. 

§ 31 

1. Nauczyciel biblioteki współpracuje z nauczycielami, a współpraca ta dotyczy 

w szczególności: 
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1) umawiania się na lekcje biblioteczne; 

2) zapisywania nowych uczniów do biblioteki; 

3) udzielania wychowawcom, polonistom informacji dotyczących stanu czytelnictwa, 

posiadanych lektur; 

4) konsultowania ewentualnych zakupów książek i czasopism; 

5) informowania nauczycieli o prawach i obowiązkach ich i uczniów; 

6) zapoznania z regulaminem biblioteki. 

2. Obowiązki nauczycieli i wychowawców: 

1) uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania Regulaminu biblioteki; 

2) pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zniszczone  

i zagubione; 

3) współpraca z bibliotekarzem w rozbudzaniu potrzeby czytania; 

4) znajomość zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiot. 

§ 32 

Współpraca z innymi bibliotekami 

1. Biblioteka prowadzi współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania 

kultury. Współpraca ta obejmuje: 

1) wymianę informacji, doświadczeń (dotyczących działalności bibliotek, szkoleń 

i innych spraw) z różnymi bibliotekami, 

2) wymianę czy przekazywanie książek, czasopism, materiałów audiowizualnych, 

3) organizowanie konkursów międzybibliotecznych, branie udziału w konkursach 

międzybibliotecznych, 

4) podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących promowania czytelnictwa, 

5) korespondencję, komunikację z rozmaitymi instytucjami upowszechniającymi 

kulturę, która w szczególności dotyczy pozyskiwania zbiorów, informacji i innych 

ważnych dla biblioteki spraw. 

§ 33 

Szczegółowe zasady funkcjonowania określa Regulamin biblioteki. 

 

§ 34 

Organizacja zajęć edukacyjnych 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym określają odrębne 

przepisy.  

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

uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły 

lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 
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3. Dyrektor w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2. 

 

§ 35 

Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) arkusze organizacyjne, 

2) plany nauczania, 

3) tygodniowy rozkład zajęć, 

4) kalendarz roku szkolnego. 

§ 36 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

2. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone 

systemem klasowo-lekcyjnym, możliwa jest praca w innych formach zgodnie z odrębnymi  

przepisami. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć określają odrębne przepisy. 

4. Dyrektor dokonuje podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków 

nauki i bezpieczeństwa zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 

5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć oraz harmonogram zajęć 

pozalekcyjnych. 

 

§ 37 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także: 

1) nauka religii/etyki, 

2) zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

3. Organizacyjne formy zajęć pozalekcyjnych to: koła zainteresowań, drużyny sportowe, 

zespoły plastyczne, koła przedmiotowe, zespoły artystyczne. 

4. Szkoła może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji tych zajęć. 

6. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, zespoły wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, SKS, 

koła zainteresowań i inne zajęcia prowadzone m.in. w ramach pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym 

 w grupach oddziałowych, między klasowych lub międzyszkolnych. 
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7. Udział ucznia w zajęciach nadobowiązkowych jest dobrowolny i odbywa się za zgodą 

rodziców. 

§ 38 

Nauka religii/etyki 

1. W Szkole obowiązują następujące zasady organizacji nauki religii/etyki: 

1) Szkoła organizuje naukę religii/etyki na podstawie odrębnych przepisów; 

2) rodzice składają pisemną deklarację udziału dziecka w zajęciach religii lub etyki 

w momencie podjęcia przez nie nauki w Szkole; 

3) deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnych latach nauki, może natomiast zostać 

zmieniona; 

4) w przypadku rezygnacji z zajęć religii lub etyki rodzice robią to w formie 

pisemnego oświadczenia skierowanego do Dyrektora Szkoły; 

5) uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być 

powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie; 

6) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;  

7) wymiar godzin lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą władz 

zwierzchnich kościołów i innych związków wyznaniowych; 

8) tygodniowy wymiar godzin etyki ustala Dyrektor; 

9) ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie Szkoły; 

10) ocena z religii/etyki jest wystawiana według oddzielnych przepisów.  

 

§ 39 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

1. Działania z zakresu wolontariatu w Szkole mają na celu:  

1) zwiększenie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby innych, 

2) kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, 

3)  rozwijanie empatii i zrozumienia, 

4) inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu, 

5) kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, 

6) współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz 

lokalnego środowiska, 

7) wspieranie ciekawych inicjatyw uczniów, 

8) podejmowanie działań na rzecz dobra Szkoły i środowiska lokalnego, 

9) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, 

10) włączanie się do działań w zakresie wolontariatu organizowanych przez podmioty 

zewnętrzne. 

2. Działalność w zakresie wolontariatu jest organizowana w Szkole przez Samorząd  

Uczniowski oraz Szkolne Koło Caritas. 
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3. Podstawowymi zadaniami Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Caritas 

w zakresie wolontariatu są:  

1) diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu Szkoły, 

2) opiniowanie ofert działań, 

3) decydowanie o działaniach do realizacji w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

4. Wolontariuszem w ramach szkolnego wolontariatu jest uczeń, który świadczy pomoc 

swoim rówieśnikom, działa na rzecz dobra Szkoły i środowiska lokalnego.  

5. Rodzice muszą wyrazić zgodę na zaangażowanie dziecka w wolontariat.  

6. Formami pracy woluntarystycznej są w szczególności:  

1) pomoc koleżeńska w przypadku zaległości w nauce lub trudnej sytuacji losowej, 

2) włączanie się w ogólnopolskie akcje charytatywne oraz akcje organizowane na terenie 

wsi lub gminy, 

3) podejmowanie działań w celu pozyskania funduszy na cele charytatywne, np. 

zorganizowanie kiermaszów szkolnych, loterii fantowej, wykonanie kartek lub ozdób 

świątecznych i ich sprzedaż, 

4) organizacja zbiórek różnego rodzaju artykułów na rzecz np. ochrony środowiska, 

pomocy potrzebującym, 

5) doraźna pomoc osobom starszym, samotnym, chorym i potrzebującym. 

 

§ 40 

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez podmioty zewnętrzne 

1. Na wniosek rodziców i za zgodą dyrektora na terenie placówki mogą być zorganizowane 

zajęcia dodatkowe, prowadzone przez podmioty zewnętrzne poza czasem przeznaczonym 

na realizację podstawy programowej. 

2. Zasady udziału dziecka w takich zajęciach ustalają rodzice z organizatorem. 

3. W czasie zajęć dodatkowych za dzieci odpowiada osoba prowadząca zajęcia. 

4. Organizator zawiera pisemne porozumienie z dyrektorem określające szczegóły 

współpracy. 
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Rozdział V. Bezpieczeństwo i higiena w szkole 

§ 41 

Bezpieczeństwo i higiena w szkole 

1. Dyrektor Szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę 

poza obiektem szkoły. 

2. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy.  

3. Szkoła posiada plan ewakuacji.  

4. Plan ewakuacji szkoły umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy 

do niego dostęp.  

5. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.  

6. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły przeprowadza się 

pod nieobecność w tych pomieszczeniach uczniów. 

7. Urządzenia higieniczno - sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej 

sprawności technicznej.  

8. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 

9. Sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły dostosowuje się do 

wymagań ergonomii. 

10. Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty. 

11. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co 

najmniej 18 °C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury 18 °C, Dyrektor może 

zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. 

12. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21
00

 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15 °C lub jest niższa, 

2) wystąpiły na terenie szkoły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.  

13. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan 

znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, 

niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.  Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się 

w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc 

osoby powierzone opiece szkoły.  

14. Pokój nauczycielski, pomieszczenie nauczycieli wychowania fizycznego oraz sekretariat 

wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy 

i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.  

15. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po 

zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki 

ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych 

warunków pracy. 

16. W planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły uwzględnia się : 
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1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu. 

 

§ 42 

Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

1. Zadania nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa uczniów w czasie lekcji  i innych zajęć:                                                                                                                                                                 

1) Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 

którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę. 

2) Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie 

bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3) Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru nauczyciela lub 

osoby upoważnionej przez Dyrektora Szkoły. 

4) Każdy nauczyciel ma obowiązek systematycznie kontrolować miejsca, gdzie prowadzi 

zajęcia. Dostrzeżone zagrożenie musi sam usunąć. Jeśli jest to niemożliwe, nauczyciel 

jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z 

miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora Szkoły. 

5) Nauczyciele kontrolują obecność uczniów na każdej lekcji oraz reagują na nagłe 

„zniknięcie” ucznia ze szkoły. 

2. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (fizyka, chemia, przedmioty 

informatyczne) prowadzący zajęcia muszą zadbać szczególnie o: 

1) każdorazowe zapoznanie uczniów na początku roku szkolnego z regulaminem 

pracowni, 

2) wyłączanie urządzeń elektrycznych na stanowiskach uczniowskich po zakończeniu 

pracy z nimi, 

3) uniemożliwianie dostępu uczniów do substancji trujących. 

3. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez dyżury nauczycieli  

w budynku w trakcie przerw międzylekcyjnych. 

4. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać 

niebezpiecznym zachowaniom uczniów. Dyżury są pełnione według stałego 

harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Szkoły. Dyżur za nieobecnego nauczyciela 

pełni nauczyciel zastępujący go lub inny, wyznaczony przez Dyrektora. Szczegółowe 

zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określa Regulamin dyżurów. 

5. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem 

szkoły, w trakcie wycieczek przedmiotowych i turystyczno – krajoznawczych, określa 

Regulamin wycieczek szkolnych. 

6. Zadania nauczycieli podczas zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz 

wszelkiego rodzaju zajęć o charakterze rekreacyjno - sportowym, prowadzonych w salach 

gimnastycznych, na boiskach, siłowni, itp.: 

1) dbanie o sprawną organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, 

2) stosowanie ćwiczeń odpowiednich do aktualnej sprawności i wydolności uczniów, 

3) sprawdzenie każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć sprawności sprzętu. 
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Rozdział VI. Pracownicy Szkoły 

§ 43 

Pracownicy Szkoły 

1. Pracownicy Zespołu Szkół, którzy wykonują swoje zadania w obrębie Szkoły to: 

1) dyrektor, 

2) wicedyrektor, 

3) nauczyciele, 

4) pedagog szkolny, 

5) sekretarz szkoły, 

6) intendent, 

7) kucharz, 

8) pomoc kuchenna, 

9) konserwator, 

10) woźny, 

11) sprzątaczka. 

2. Obsługę finansową prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Czarnej. 

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają       

odrębne przepisy.  

4. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta 

z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

5. Dyrektor i organ prowadzący Szkołę są zobowiązani występować z urzędu w obronie       

nauczyciela, którego uprawnienia zostały naruszone. 

6. Zasady wynagradzania pracowników administracji i obsługi regulują przepisy       

określone w regulaminie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla        

pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkół 

w Krzemienicy. 

 

 

§ 44 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą oraz są 

odpowiedzialni za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych im opiece 

uczniów. 

2. Przydział zajęć edukacyjnych oraz innych obowiązków reguluje na początku roku 

szkolnego arkusz organizacyjny i wykaz przydzielonych zadań dodatkowych. 

3. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, w szczególności przez: 

1) reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa 

uczniów, 

2) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, 

3) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla 

zdrowia lub życia uczniów. 
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4. Pracownicy obsługi zobowiązani są do wspierania nauczycieli w pracy wychowawczo –

opiekuńczej, w szczególności: 

1) kulturalnego i życzliwego traktowania uczniów oraz innych osób przebywających na 

terenie placówki, 

2) dbania o bezpieczeństwo uczniów, szanowania ich godności osobistej oraz służenia im 

radą i pomocą, 

3) prezentowania postawy godnej do naśladowania przez uczniów. 

 

 

§45 

Wicedyrektor 

1. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor Szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora Szkoły, a w szczególności: 

1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności, 

2) nadzoruje pracę zespołów opracowujących dokumenty programowo-organizacyjne 

placówki, 

3) opracowuje projekt planów pracy z uwzględnieniem wniosków Rady Pedagogicznej 

4) koordynuje prace związane z przygotowaniem planu dyżurów nauczycieli, w razie 

konieczności nanosi poprawki w ciągu roku szkolnego, 

5) kontroluje dokumentację pedagogiczną Szkoły, 

6) przygotowuje i przedstawia Radzie Pedagogicznej analizę i informacje o stanie pracy 

wychowawczo-opiekuńczej i stopniu realizacji planów i wniosków, 

7) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

8) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym według ustalonego planu 

i harmonogramu, 

9) organizuje zastępstwa za nieobecnych w pracy nauczycieli, 

10) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora. 

4. Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza wicedyrektor. 

5. Wicedyrektor posiada uprawnienia: 

1) zastępuje dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności, 

2) decyduje w bieżących sprawach procesu wychowawczo-opiekuńczego w całej 

placówce, 

3) przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli, 

4) używa pieczątki osobowej z tytułem: „Wicedyrektor” oraz podpisuje pisma, których 

treść jest zgodna z zakresem jego działań i kompetencji. 

6. Wicedyrektor odpowiada: 

1) jak każdy nauczyciel oraz 

2) służbowo przed dyrektorem za: 

a) poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej placówki, 

b) nadzór pedagogiczny względem podległych mu nauczycieli, 
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c) bezpieczeństwo osób i mienia placówki podczas pełnienia przez siebie funkcji 

zastępcy dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru, 

d) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 46 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną  

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.  

2. Nauczyciel obowiązany jest:  

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

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

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; 

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

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

3. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:  

1) prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w powierzonych 

klasach i zespołach w oparciu o programy nauczania dopuszczone przez dyrektora 

szkoły, plany pracy i optymalne realizowanie celów Szkoły w nich ustalonych, 

2) prowadzenie pracy wychowawczej w czasie wszystkich swoich zajęć w szkole, 

3) znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego, 

4) prezentowanie postawy godnej naśladowania i dążenia do stanowienia wzoru 

osobowego, 

5) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań oraz 

pozytywnych cech charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

6) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich swoich 

uczniów, 

7) wspieranie rozwoju psychofizycznego ucznia, jego zdolności i zainteresowań, 

8) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

9) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i  zabezpieczenie            

potrzeb rozwojowych uczniów, 

10) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

organizowanych przez szkołę lub instytucje zewnętrzne, 

11) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-10-2010&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-10-2010&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-10-2010&qplikid=2#P2A6
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12) uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej oraz jej zespołów w celu wykonania 

określonych dla nich zadań, 

13) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

14) informowanie rodziców, dyrekcji i Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno – 

wychowawczych swoich uczniów, 

15) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

16) nieujawnianie danych osobowych uczniów ani innych informacji ich dotyczących, 

osobom do tego nie powołanym według ustawy o ochronie danych osobowych. 

17) prawidłowe prowadzenie dokumentacji. 

4. Nieprzestrzeganie w/w zadań stanowi podstawę do udzielenia kary porządkowej lub 

dyscyplinarnej. 

5. Nauczyciel odpowiada w szczególności za: 

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie swoich zajęć, 

2) pełnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas imprez szkolnych, pozaszkolnych, 

wycieczek itp., a także w czasie pełnienia dyżurów przed lekcjami i na przerwach, 

3) prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz za jakość i wyniki 

tej pracy, 

4) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na 

wypadek pożaru i innych sytuacji kryzysowych, 

5) majątek i wyposażenie szkoły przydzielone mu przez Dyrektora,  

6) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentacji nauczycielskiej 

i wychowawczej 

6. Nauczyciel ma prawo: 

1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, 

2) wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, 

3) wnioskowania o dopuszczenie do realizacji zaproponowanego programu nauczania, 

4) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, 

5) opracowania programu prowadzonego przez siebie koła zainteresowań lub zespołu,  

6) decydowania o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów, 

7) opiniowania oceny zachowania swoich uczniów, 

8) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów, 

9) nauczyciele wychowania fizycznego mają prawo prowadzić „zeszyt nauczyciela 

wychowania fizycznego”, w którym notują np. oceny, niedyspozycje, braki strojów, 

wyniki testów.  

7. W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników 

Szkoły. 
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§ 47 

Nauczyciele - wychowawcy 

1. W przypadku przydzielenia funkcji wychowawcy klasy zakres zadań i obowiązków 

rozszerza się o sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do 

pełnienia różnych ról w dorosłym życiu, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych ucznia, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, w tym dorosłymi, 

2. W celu realizacji zadań wychowawca: 

1) diagnozuje środowisko wychowawcze uczniów, 

2) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, 

3) planuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego oraz 

ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, 

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

działania wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak  

i mających trudności w nauce), 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu ustalenia potrzeb wychowawczo-opiekuńczych 

ich dzieci, współdziała z nimi w wychowaniu, umożliwia rodzicom włączenie się  

w sprawy życia klasy i Szkoły, 

6) odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 

7) systematycznie uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego wspólnie  

z pedagogiem, 

8) kontaktuje się z rodzicami poprzez: zebrania klasowe, rozmowy indywidualne, 

dziennik elektroniczny, wizyty w domu ucznia razem z pedagogiem szkolnym, o ile 

zachodzi taka konieczność, 

9) współpracuje z klasową Radą Rodziców w sposób ustalony z rodzicami, 

10) zapoznaje uczniów i rodziców ze Statutem Szkoły – zwłaszcza po nowelizacji, 

11) prowadzi dokumentację wychowawczą dotyczącą klasy, 

12) Dba o sprzęt i estetykę sali lekcyjnej, przydzielonej danej klasie, starannie i zgodnie 

z przepisami prowadzi dokumentację powierzonej mu klasy /dziennik lekcyjny, arkusz 

ocen, wypisywanie świadectw, inne czynności administracyjne dotyczące klasy, 

13) Ustala ocenę zachowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w Statucie. 

3. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby 

wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia.  

4. Wychowawca odpowiada w szczególności za : 

1) poziom pracy wychowawczej w swojej klasie, 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły i klasy, 
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3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej 

sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej, 

4) organizację i poziom kontaktów z rodzicami uczniów swojej klasy, 

5) prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania swojej klasy. 

5. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 

albo na ich rzecz, w szkole może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej 

szkole tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela oraz spełniający warunki 

określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy.  

6. Nauczyciela, o którym mowa w pkt. 9, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie 

pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, 

nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną 

godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 Karty 

Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe 

magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć. 

 

 

§ 48 

Zespoły przedmiotowe 

1. Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycielskie – przedmiotowe, wychowawcze lub 

problemowo – zadaniowe. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół pod kierownictwem 

wychowawcy, którego zadaniem jest w szczególności: 

1) ustalenie programów nauczania i podręczników dla danego oddziału,  

2) współpraca w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

dotyczących danego oddziału,  

3) realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej wobec poszczególnych uczniów, 

4) uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych, 

5) opracowanie dostosowania wymagań dla uczniów posiadających stosowna opinię lub 

orzeczenie poradni. 

3. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe: 

1) zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,  

2) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,  

3) zespół nauczycieli języków obcych, 

4) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 

5) zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych i sportowych. 

4. Pracą każdego z zespołów przedmiotowych kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły 

przewodniczący zespołu.  
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5. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za koordynację prac zespołu, 

jego systematyczną działalność, dokumentowanie pracy oraz składanie sprawozdań na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej.  

6. Cele i zadania zespołów przedmiotowych obejmują: 

1) zorganizowanie pracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także 

uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

3) wspólne uzgadnianie, które zagadnienia w jakich klasach z zakresu ścieżek 

edukacyjnych realizują poszczególni nauczyciele, 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

i eksperymentalnych programów nauczania, 

6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnieniu ich 

wyposażenia, 

7) analizowanie wyników nauczania poszczególnych przedmiotów, 

8) analizowanie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i formułowanie 

wniosków mających na celu podwyższenie wyników. 

 

 

§ 49 

Pedagog szkolny 

1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego. 

2. Do zadań pedagoga należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego, 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, 

6) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów 

7) planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi 

kształcenia, 

8) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej, 

9) koordynacja współpracy z pomocowymi instytucjami zewnętrznymi. 
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§ 50 

Logopeda 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

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

ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów  

i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej 

zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 51 

Pracownicy administracji i obsługi 

Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego 

działania szkoły jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w stanie jak 

najwyższego bezpieczeństwa, ładu i czystości. 

1. Do zadań sekretarza szkoły należy: 

1) przestrzeganie w pracy ustaleń instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności klasyfikacji           

akt spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) prowadzenie na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencji 

dokumentów: księga ewidencji dzieci, księga uczniów, księga ocen, księga 

absolwentów, księga inwentarzowa i inne. 

3) wysyłanie i załatwianie w terminie wszystkich spraw związanych ze 

sprawozdawczością GUS, SIO i innych, 

4) sporządzanie legitymacji szkolnych i dokonywanie ich prolongaty, 

5) dokonywanie zapisów do  klas pierwszych szkoły podstawowej, 

6) zaopatrywanie w druki szkolne (świadectwa, dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne i inne) 

oraz materiały biurowe i środki czystości, 

7) przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej, zabezpieczania, 

tajności i poufności akt, zabezpieczania pieczęci szkolnych i druków ścisłego 

zarachowania,  

8) prowadzenie archiwum szkolnego, 

9) prowadzenie dokumentacji kadrowej wszystkich pracowników Zespołu Szkół, 

10) przygotowanie dokumentacji odnośnie uprawnień do zmian składników 

wynagrodzenia pracowników, nagród jubileuszowych itp., 

11) sporządzanie plan urlopów na dany rok, 

12) prowadzenie dokumentacji wykorzystania urlopów oraz ewidencję zwolnień, 

13) przygotowywanie umowy o pracę i świadectw pracy, 



43 
 
 

14) sprawdzanie i opisywanie rachunków, 

15) prowadzenie bieżącej dokumentacji niepedagogicznej Szkoły, 

16) archiwizowanie dokumentacji, 

17) przestrzeganie zasad tajności i poufności akt,  

18) wykonywanie innych czynności administracyjnych poleconych przez dyrektora. 

2. Do obowiązków intendenta należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru nad całością pomieszczeń kuchennych oraz znajdującego się 

sprzętu, 

2) dbałość o czystość i ład w pomieszczeniach magazynowych, 

3) zaopatrywanie placówki w żywność, środki czystości i inne potrzebne do 

funkcjonowania placówki, 

4) prowadzenie magazynu żywnościowego i gospodarczego, 

5) współudział w sporządzaniu jadłospisów dekadowych, 

6) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych, 

obliczanie kaloryczności posiłków, 

7) prowadzenie dokumentacji gospodarki żywieniowej oraz magazynowej zgodnie 

z przepisami, 

8) rozliczanie się w księgowości  ze zużycia produktów żywnościowych i gospodarczych 

w ustalonym terminie, 

9) współudział w prowadzeniu inwentaryzacji, 

10) przestrzeganie dyscypliny pracy i  przepisów BHP, 

11) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora. 

3. Do obowiązków kucharza należy: 

1) organizowanie i kierowanie całością kuchni, 

2) przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków, 

3) materialna odpowiedzialność za powierzony sprzęt i urządzenia kuchenne, 

4) prowadzenie podręcznego magazynu żywnościowego, 

5) udział w opracowaniu  jadłospisów, 

6) zostawianie próbek żywnościowych po każdym posiłku, 

7) dbanie o czystość kuchni i innych pomieszczeń związanych z pracą kuchni, 

8) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, 

9) czuwanie nad dobrym stanem powierzonego sprzętu i urządzeń, 

10) doskonalenie wiedzy z zakresu żywienia, 

11) odpowiedzialność za właściwe (ilościowe i jakościowe) porcjowanie posiłków  

wydawanych na salę wg obowiązujących norm i liczby dzieci, 

12) przestrzeganie osobistej higieny i przepisów BHP, 

13) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji 

pracy. 

4. Do podstawowych obowiązków pomocy kuchennej należy: 

1) utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych oraz innych przyległych do kuchni, 

2) pomoc kucharce w przygotowaniu posiłków, 

3) odpowiedzialność za stan czystości używanego sprzętu i naczyń, 

4) pomoc w zakupie i dostarczeniu produktów do kuchni, 
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5) przestrzeganie osobistej higieny i przepisów BHP, 

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji 

pracy. 

5. Do podstawowych obowiązków konserwatora należy: 

1) dbanie o szkolny sprzęt i wykonywanie niezbędnych, drobnych napraw, 

2) kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego, 

3) wymiana żarówek, naprawa gniazd wtykowych i włączników świetlnych, 

4) naprawa urządzeń sanitarno-kanalizacyjnych, 

5) nadzór nad właściwym funkcjonowaniem ogrzewania w placówce, 

6) dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy,  

7) przestrzeganie przepisów BHP, 

8) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżących 

potrzeb.  

6. Zadania woźnego: 

1) dbałość o ład i porządek wokół budynku – drogi, boiska, podwórka i przylegający 

teren, 

2) koszenie trawników latem, odśnieżanie zimą, 

3) dbanie o systematyczny wywóz nieczystości stałych, 

4) pomoc przy pracach remontowych, 

5) utrzymanie porządku na terenie placówki oraz terenie przyległym (skarpa, przystanek, 

chodnik przylegający do szkolnej posesji), 

6) przestrzeganie przepisów BHP, 

7) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżących 

potrzeb.  

7. Zadania sprzątaczki: 

1) utrzymanie w czystości, ładzie i porządku pomieszczeń szkolnych w przydzielonej 

przez dyrektora części, 

2) codzienne sprzątanie, wietrzenie pomieszczeń, mycie podłóg, ścieranie kurzy, 

odkurzanie dywanów, wynoszenie i segregowanie śmieci, 

3) sprzątanie okresowe - cotygodniowe przeprowadzanie dezynfekcji urządzeń sanitarno-

higienicznych, mycie okien i szyb, konserwowanie wykładzin i podłóg, sprzątanie 

szkoły po remontach, 

4) podczas ferii i wakacji sprzątanie obejmuje oprócz prac codziennych, porządkowanie 

innych pomieszczeń gospodarczych oraz obejścia szkoły, 

5) przestrzeganie przepisów BHP, 

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżących 

potrzeb.  
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Rozdział VII. Uczniowie i Rodzice 

Uczniowie i rodzice 

 

§ 52 

Prawa i obowiązki uczniów 

1. Uczeń posiada prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka oraz innych aktach 

normatywnych, a szczególności prawo do: 

1) właściwego i zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

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

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę 

i poszanowanie godności, 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej w sytuacjach wyjątkowych - decyzję 

o  przyznaniu takiej pomocy podejmuje Dyrektor Szkoły, 

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

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów i pomocy w planowaniu swojego 

rozwoju, 

7) poznania formułowanych przez nauczyciela  wymagań edukacyjnych, 

8) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy  w nauce, 

9) uwzględniania przez nauczyciela jego psychicznych i fizycznych możliwości,  

10) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego, 

12) zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw osobistych, powierzonych 

w zaufaniu, jeśli to nie zagraża bezpieczeństwu jego lub innych, 

13) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  

z Dyrektorem Szkoły, 

14) reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach 

zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami, 

15) korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych w obecności nauczyciela, w ramach 

odbywanych zajęć, 

16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole - zgodę na podjęcie działalności stowarzyszeń 

i organizacji, których celem jest działalność wychowawcza wśród młodzieży wyraża 

dyrektor Szkoły, 

17) nauki religii w szkole na wniosek rodziców lub opiekunów, 

18) w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną ze względu na stan zdrowia do nauczania indywidualnego w domu. 
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2. Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien zgłosić się 

do wychowawcy klasy. Wychowawca klasy rozpatruje skargę ucznia i w razie 

konieczności zgłasza problem do Dyrektora Szkoły. 

3. Uczeń ma prawo złożyć skargę lub wniosek do Dyrektora Szkoły. 

4. Tryb przyjmowania skarg i wniosków: 

1) skargi lub wnioski mogą być wnoszone ustnie lub pisemnie; 

2) w przypadku ustnego złożenia skargi lub wniosku zgłoszenie może przyjąć 

nauczyciel, pedagog szkolny lub Dyrektor; 

3) przyjmujący zgłoszenie ustne sporządza protokół (notatkę), którą podpisuje wnoszący 

oraz przyjmujący zgłoszenie. 

5. Na podstawie protokołu (notatki) Dyrektor w „karcie sprawy” dekretuje sprawę do 

rozpatrzenia. 

 

§ 53 

1. Uczeń ma obowiązek: 

1) zachowywania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

2) postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbania o honor i tradycje Szkoły, 

4) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz obowiązujących 

regulaminach,  

5) systematycznie i punktualnie  uczęszczać na zajęcia edukacyjne, przygotowywać się do 

nich,  efektywnie wykorzystywać na nich czas i przestrzegać zasad ustalonych przez 

nauczyciela - w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut nauczyciel ma prawo wpisać 

uczniowi nieobecność,  

6) usprawiedliwienia każdej nieobecności niezwłocznie po przyjściu do Szkoły, nie 

później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności, 

usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności; uczeń może być też usprawiedliwiony przez 

rodzica podczas  rozmowy z wychowawcą 

7) dbania o powierzony sprzęt, pomoce naukowe oraz ład i porządek, niezwłocznego 

zgłoszenia nauczycielowi zauważonych uszkodzeń, 

8) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

9) okazywania szacunku uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

szanowania ich własności, 

10) podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, 

nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego, 

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

innych pracowników Szkoły i osób dorosłych poprzez: 

a) przeciwstawianie się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

b) poszanowanie poglądów i przekonań innych, 

c) poszanowanie godności i wolności drugiego człowieka, 
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d) zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba, że zaszkodziłoby to innym lub samemu 

powierzającemu, 

e) poszanowania i pełnego wykonywania poleceń nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, 

12) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - nie palenie 

papierosów (w tym e-papierosów), nie picie alkoholu, nie używanie narkotyków, 

dopalaczy,  ani innych  środków odurzających, 

13) brania aktywnego udziału w lekcjach oraz uzupełniania braków wynikających  

z absencji, 

14) korzystania z szatni i zostawiania okrycia wierzchniego (w szatni nie wolno przebywać 

dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży), 

15) przychodzenia do Szkoły nie wcześniej niż:  

a) na 20 minut przed godz. 8.00, a w przypadku niemożliwości dotrzymania czasu 

przychodzenia do Szkoły korzystanie ze świetlicy szkolnej, 

b) na 10 minut przed pierwszą swoją lekcją w danym dniu nauki szkolnej. 

16) przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowni oraz instrukcji obsługi 

urządzeń, 

17) przebywania na terenie Szkoły i nie opuszczania jej terenu podczas przerw,  

18) dbania o piękno mowy ojczystej, 

19) dbania o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych, reagowania na przejawy zła, 

20) pomagania kolegom mającym trudności w nauce, udzielania pomocy potrzebującym. 

21) dbania o właściwy strój i wygląd podczas zajęć i uroczystości szkolnych, 

22) uczeń biorący udział w zawodach, konkursach szkolnych i poza szkolnych 

zobowiązany jest do przestrzegania zasad zwalniania, ustalonych przez Dyrektora 

Szkoły, 

23) szanowania sprzętu szkolnego oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń, 

24) naprawienia wyrządzonej szkody, zadośćuczynienia wobec innych za spowodowane 

krzywdy oraz naprawienia wyrządzonej szkody - za zniszczone przez uczniów mienie 

szkoły lub innych osób, odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub prawni 

opiekunowie według ustaleń z dyrektorem placówki. 

2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren Szkoły środków zagrażających życiu  

i zdrowiu. 

3. Na terenie placówki zabrania się uczniom korzystania z telefonów komórkowych poza 

wyznaczonym miejscem (przy wejściu) lub w wyjątkowych sytuacjach za zgodą 

nauczyciela. 

4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonów komórkowych i innych urządzeń jest 

możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej. 

 

§ 54 

1. Uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu. 

2. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju szkolnego codziennego i galowego. 
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3. Strój galowy, uczeń ma obowiązek nosić w czasie: 

1) uroczystości szkolnych, wynikających z kalendarza szkolnego, 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren Szkoły w charakterze reprezentacji 

Szkoły, 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmuje wychowawca klasy lub 

Dyrektor Szkoły. 

4. Przez strój galowy należy rozumieć: 

1) dla dziewcząt –ciemna spódnica, biała (jasna) bluzka lub ciemny kostium, 

2) dla chłopców – ciemne spodnie, biała (jasna) koszula lub garnitur.  

5. Ubiór codzienny ucznia musi odpowiadać następującym zasadom: 

1) ubiór musi być schludny, czysty i zadbany, 

2) nie może być wykonany z materiałów prześwitujących,  

3) nie może być wyzywający, z odkrytym brzuchem, dużym dekoltem, odkrytymi 

plecami,  

4) noszona odzież nie może zawierać wulgarnych, obraźliwych symboli i napisów, nie 

może zawierać nadruków związanych z subkulturami młodzieżowymi, 

5) na terenie budynku szkolnego, sali gimnastycznej uczeń zobowiązany jest nosić 

obuwie zamienne, nie rysujące podłogi , na miękkim jasnym spodzie typu „halówka”, 

sznurowadła butów musza być zawiązane, 

6) uczeń nie może farbować włosów, wykonywać pasemek, dotyczy to dziewcząt  

i chłopców, 

7) uczeń nie może nosić makijażu, ani pomalowanych paznokci, 

8) na ciele nie mogą znajdować się tatuaże, 

9) kolczyki mogą nosić tylko dziewczęta, po jednym w każdym uchu, 

10) uczeń może nosić skromną biżuterie - zegarek, wisiorek, drobne pierścionki na 

palcach, w uszach małe kolczyki - biżuteria nie może mieć żadnych oznak 

subkulturowych ani agresywnych akcentów, 

11)  w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar, 

12)  uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej – powinien zmieniać 

koszulki po zajęciach z wychowania fizycznego, 

13) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotów. 

6. Nie przestrzeganie ustaleń dotyczących stroju szkolnego i wyglądu, ma wpływ na ocenę 

zachowania ucznia. 

 

§ 55 

Nagrody i kary 

1. W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów. 

2. Uczeń może być nagradzany za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, 

2) wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe, 

3) wzorową postawę,  

4) dzielność i odwagę, 
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5) pracę na rzecz Szkoły i środowiska, 

6) za wysoką frekwencję. 

3. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje 

się następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) ustna pochwała Wychowawcy klasy, 

2) ustna pochwała Dyrektora wobec społeczności szkolnej, 

3) list gratulacyjny Dyrektora do rodziców ucznia, 

4) dyplom pochwalny dla ucznia, 

5) nagroda rzeczowa, 

6) wpis do kroniki szkoły, na stronę internetową szkoły. 

4. Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy lub organów Szkoły. 

 

§ 56 

1. Uczeń może być ukarany za: 

1) poważne naruszenie obowiązków uczniowskich zawartych w Statucie lub innych 

regulaminach, 

2) nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego, 

3) chuligaństwo, brutalność, wulgarność, 

4) niszczenie mienia społecznego. 

2. Wobec ucznia może być zastosowany następujący rodzaj kary: 

1) ustne upomnienie wychowawcy klasy, 

2) nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców,  

3) ustne upomnienie Dyrektora Szkoły, 

4) nagana Dyrektora Szkoły,  

5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 

6) zawieszenie decyzją Dyrektora Szkoły w prawach do reprezentowania Szkoły na 

zewnątrz, 

7) przeniesienie do równoległej klasy, 

8) wnioskowanie do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły.  

3. Dopuszcza się udzielenie kary stosownej do wykroczenia z pominięciem poszczególnych 

szczebli kar. 

4. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność uczniów. 

5. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków ucznia, stopień 

winy oraz dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków szkolnych.  

6. Dyrektor Szkoły może odstąpić od udzielenia kary, jeżeli uzna za wystarczające 

zastosowanie wobec ucznia innych środków oddziaływania wychowawczego.  

7. Za przewinienie popełnione przez grupę uczniów takie jak np. zbiorowa ucieczka z lekcji, 

grupowe palenie papierosów kara może być nałożona na całą grupę lub klasę. 

8. Wymienione w ust. 2 pkt. 7, 8 kary stosuje Dyrektor po podjęciu uchwały przez Radę 

Pedagogiczną. 

9. Wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły kieruje Dyrektor na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 
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10. O przeniesienie ucznia do innej Szkoły Dyrektor wnioskuje, gdy uczeń poważne naruszy 

zasady i normy zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności gdy: 

1) łamie przepisy Statutu, otrzymał kary przewidziane w Statucie, a stosowane środki 

zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,  

2) zachowuje się w sposób demoralizujący,  

3) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, 

4) pije alkohol i przebywa pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na imprezach  

i wycieczkach organizowanych przez Szkołę, 

5) posiada, rozprowadza lub używa substancje psychoaktywne, 

6) stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu siebie lub innych osób,  

7) zachowuje się agresywnie i stosuje przemoc w stosunku do uczniów lub nauczycieli. 

11. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany 

do ich przeproszenia i zadośćuczynienia. 

12. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub Szkoły 

zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Dyrektor. 

13. Kary są rejestrowane w dokumentacji szkoły, odnotowane w dziennikach lekcyjnych 

i mają wpływ na ocenę zachowania. 

14. O zastosowanej karze nauczyciel wychowawca zobowiązany jest powiadomić rodziców.  

 

§ 57 

Inne działania dyscyplinujące uczniów stosowane w Szkole 

1) upomnienie przez wychowawcę klasy lub pracownika placówki, 

2) uwagi – zapisywane w zeszytach uwag, 

3) rozmowa dyscyplinująca z pedagogiem szkolnym, 

4) rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem, 

5) nadzór pedagoga szkolnego polegający na szczególnym monitorowaniu zachowania 

ucznia w ustalonym okresie czasu, 

6) rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem, lub pedagogiem w obecności policjanta 

dzielnicowego. 

 

§ 58 

Tryb odwoływania się od kary 

1. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzic mogą się odwołać w formie pisemnej.  

2. Od nagany wychowawcy klasy uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się 

do Dyrektora Szkoły w terminie nieprzekraczającym 3 dni od daty otrzymania kary. 

3. Od pozostałych kar uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się do Rady 

Pedagogicznej w terminie nieprzekraczającym 3 dni od daty otrzymania kary. 

4. Odwołania, wyrażone są na piśmie, z uzasadnieniem odwołania. 
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5. .Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, a w szczególnych przypadkach  

z powołanym przez siebie przedstawicielem Rady Pedagogicznej rozpatruje odwołanie  

w ciągu 7 dni i postanawia : 

1) podtrzymać nałożoną karę,  

2) uchylić karę, 

3) zawiesić wykonanie kary. 

6. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje.  

 

§ 59 

Zasady i formy współpracy z rodzicami 

1. Rodzice uczniów współdziałają z Dyrektorem i nauczycielami w sprawach wychowania, 

profilaktyki i kształcenia dzieci i młodzieży w formie : 

1) zebrań rodzicielskich (klasowych, ogólnoszkolnych), 

2) indywidualnych spotkań, kontaktów telefonicznych, listownych oraz konsultacji, 

3) współpracy przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek, 

4) Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły,  

5) warsztatów i rad szkoleniowych dla rodziców, 

6) udziału przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na 

zaproszenie Dyrektora Szkoły.  

2. W ramach współpracy ze Szkołą, rodzice mają prawo do: 

1) zapoznawania się z dokumentami Szkoły dotyczącymi organizacji procesu nauczania  

i oceniania wyników nauki, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, 

jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 

2) uzyskiwania porad pedagoga szkolnego, 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły, 

5) wyrażania opinii dotyczących pracy Szkoły poprzez Radę Rodziców, 

6) wypowiadania się we wszystkich sprawach Szkoły poprzez Radę Rodziców. 

3. Do obowiązków rodziców należy: 

1) zapewnienie warunków umożliwiających uczniowi osiąganie jak najlepszych wyników 

kształcenia i wychowania, 

2) wspieranie procesów nauczania i wychowania, 

3) systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą klasy, w związku z nauką  

i zachowaniem dziecka w szkole, 

4) przekazywanie wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka, 

5) uczestniczenie w zebraniach rodziców organizowanych w Szkole, w przypadku braku 

możliwości udziału w zebraniu rodzice zobowiązani są do osobistego skontaktowania 

się (w terminie 14 dni od daty zebrania) z Wychowawcą w celu zapoznania się  

z wynikami nauczania lub innymi sprawami, dla omówienia których zorganizowano 

zebranie, 

6) dbanie o systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły, 
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7) usprawiedliwianie nieobecności ucznia osobiście, telefonicznie lub w formie pisemnej, 

najpóźniej 7 dni po zakończeniu absencji, 

8) odbieranie ze szkoły uczniów klas I - III osobiście przez rodziców lub przez inne, 

starsze od dziecka osoby, pisemnie upoważnione przez rodziców lub wyrażenie zgody 

na ich samodzielny powrót do domu po zakończeniu zajęć, 

9) w przypadku uczniów klas I – III zgłoszonych do świetlicy zobowiązuje się rodziców 

do poinformowania o odbiorze dziecka w godzinach innych niż zgłoszone w karcie 

wychowanka świetlicy szkolnej. 

10) zwalnianie ucznia klas I- VIII z pojedynczych lekcji wg zasad ustalonych w szkole, 

tzn.: 

a) osobiście; fakt ten zwalniający nauczyciel odnotowuje w dzienniku 

lekcyjnym,  

b) poprzez pisemną lub telefoniczną prośbę o zwolnienie z podaniem 

konkretnych lekcji, z których uczeń ma być zwolniony, 

11) wyrównywania strat za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w szkole. 

4. W przypadku, gdy rodzice nie wypełniają swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych, 

Dyrektor ma prawo zwrócić się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o udzielenie 

pomocy dziecku lub jego rodzicom.  

5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

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

rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 
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Rozdział VIII. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

uczniów 

Założenia ogólne 

§ 60 

Istota oceniania 

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 wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych 

w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy i samego ucznia stopnia respektowania zasad 

współżycia społecznego, norm etycznych  i obowiązków szkolnych określonych  

w Statucie Szkoły. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

 

§ 61 

Cel oceniania  

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) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
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§ 62 

Zakres oceniania 

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 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

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

klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

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

ucznia. 

 

§ 63 

Zasady informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych 

 

1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują, dla każdej klasy 

oddzielnie: 

1) wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, 

uwzględniające podstawę programową dla danego etapu edukacji oraz szkolny zestaw 

programów nauczania. 

2) sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zwane dalej 

przedmiotowymi systemami oceniania.  

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (najpóźniej do 30 września) informują 

uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Uczniowie, w trakcie roku szkolnego, mają dostęp do opracowanych przez nauczyciela 

przedmiotowych zasad oceniania. 
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6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (najpóźniej do 30 września) 

informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

7. O postępach w zachowaniu oraz opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

informuje się rodziców na zebraniach wywiadowczych. 

 

 

§ 64 

 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące 

2) klasyfikacyjne 

a) śródroczne i roczna 

b) końcowe 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne 

oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom). Dokumentacja dotycząca oceniania ucznia powinna być 

przechowywana do końca danego roku szkolnego. 

5. Na wniosek lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego oraz 

egzaminu poprawkowego  oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/ prawnym opiekunom. 

6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

7. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  

w przypadkach:  

1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na 

podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym 

2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia; 

3) ucznia 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) ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii , który jest objęty pomocą 

psychologiczno--pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 



56 
 
 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

8. Dla uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim stosuje się zasady oceniania takie same 

jak dotyczące uczniów z normą intelektualną. 

 

§ 65 

 Klasyfikacja śródroczna i roczna 

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 co najmniej raz w ciągu roku szkolnego. 

Termin klasyfikacji ustala dyrektor szkoły. 

3. 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. 

4. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

programowo najwyższej, 

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

odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu, 

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

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu. 

6. 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. Oceny te są ocenami 

opisowymi. 

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

zachowania. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 



57 
 
 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 66 

I etap edukacyjny 

1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna  

zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Klasyfikacja roczna i śródroczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania, określa rzeczywisty stan 

wiedzy i umiejętności ucznia, uwzględniając poziom opanowania przez niego wiadomości 

i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazując potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

3. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, w klasach I-III Szkoły Podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Ocena ma charakter opisowy. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele  uczący w oddziale uwzględniając wszystkie rodzaje edukacji. 

5. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych podlega  na określeniu osiągnięć  ucznia  

w następujących obszarach: 

1) słuchanie, 

2) mówienie, 

3) czytanie, 

4) pisanie, 

5) recytacja, 

6) wiadomości i umiejętności z gramatyki, 

7) liczenie, 

8) rozwiązywanie i układanie zadań tekstowych, 

9) umiejętności praktyczne, 

10) dostrzeganie, rozpoznawanie i rozumienie zjawisk przyrodniczych, 

11) wiadomości i umiejętności społeczne, 

12) poziom wykonywania prac plastycznych i technicznych, 

13) sprawność posługiwania się komputerem, 

14) aktywność muzyczna i ruchowa, 

15) poziom posługiwania się językiem nowożytnym. 

6. Śródroczna i roczna  ocena klasyfikacyjna z religii wyrażona jest stopniem według 

następującej skali: 

1) stopień celujący      6 

2) stopień bardzo dobry     5 

3) stopień dobry      4 
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4) stopień dostateczny      3 

5) stopień dopuszczający      2 

6) stopień niedostateczny     1 

 

§ 67 

II etap edukacyjny 

1. Klasyfikacja śródroczna, roczna oraz końcowa począwszy od klasy IV, polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych  

w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania wg obowiązującej skali.  

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

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 – negatywna ocena klasyfikacyjna. 

3. Oceny śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

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

zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi. 

4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla 

niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej z zachowania na miesiąc przed planowanym posiedzeniem poprzez 

tzw. Próbne świadectwo. Rodzice potwierdzają ten fakt swoim podpisem. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną  

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

8. Ustalając roczną ocenę klasyfikacyjną nauczyciel uwzględnia ocenę śródroczną. 

9. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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10. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

11. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzaminy klasyfikacyjne.  

12. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

13. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

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

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła stwarza uczniowi możliwości do uzupełnienia braków. 

15. 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. 

16. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne 

oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej 

na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane 

przez szkołę, której Dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.  

17. 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. 

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
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§ 68 

Ocenianie bieżące 

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. 

 

§ 69 

I etap edukacyjny 

1. W klasach I-III Szkoły Podstawowej ocena ma charakter opisowy i dotyczy nie tylko 

postępów w nauce, ale ogólnego poziomu rozwoju konkretnego dziecka. Uczniowie 

poddawani są systematycznej obserwacji i kontroli pedagogicznej. Sprawdzanie ma 

charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności 

ucznia. Uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym 

jest dobry oraz wskazówki: co poprawić, co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować. 

Bieżące przejawy umiejętności uczniów w zakresie poszczególnych edukacji 

odnotowywane są w dzienniku lekcyjnym. 

2. Przy ocenianiu bieżącym stosuje się następującą skalę: 

6 – wspaniale sobie radzisz ( wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza 

program nauczania danej klasy), 

5 – bardzo dobrze sobie  radzisz, 

4 – dobrze sobie radzisz, 

3 – wystarczająco sobie radzisz,  

2 – pracuj więcej, 

1-  nie radzisz sobie – koniecznie popraw się. 

3. Ponadto w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” opanował 

wiadomości, „cz” – częściowo opanował, popełnia nieliczne błędy, „- „ – popełnia liczne 

błędy oraz „np” (uczeń nieprzygotowany), „bs” (brak stroju), „bp” (brak przyborów), 

„zw” (zwolniony), „bz” (brak zadania), „z” (brak zeszytu). W zeszytach i na kartach pracy 

ucznia można stosować dowolne znaki graficzne, według inwencji nauczyciela. 

 

§ 70 

II etap edukacyjny 

1. Począwszy od klasy IV dla ocen bieżących ustala się skalę od „1” do „6”, przy ocenach  

dopuszcza się znaki (+) i (-): 

1) „6” lub „cel”  – celujący,  

2) „5” lub „bdb”  – bardzo dobry, 

3) „4” lub „db”  – dobry  

4) „3” lub „dst”  – dostateczny  

5) „2” lub „dop”  – dopuszczający 

6) „1” lub „ndst” – niedostateczny. 
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2. Oceny cząstkowe wpisują nauczyciele poszczególnych przedmiotów w dzienniku 

lekcyjnym w formie cyfry lub skrótu. 

3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+”, „-„ oraz „np” (uczeń 

nieprzygotowany), „bs” (brak stroju), „bp” (brak przyborów), „zw” (zwolniony), „bz” 

(brak zadania), „z” (brak zeszytu).  

4. Przy poprawianiu oceny stosuje się zapis np.1/3. 

5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „Legendy”, ułatwiającej sprecyzowanie 

uzasadnienia poszczególnych ocen. 

6. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

§ 71 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny bieżące i klasyfikacyjne  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII 

1. W Szkole ustala się następujące ogólne wymagania na poszczególne oceny 

klasyfikacyjne: 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone w programie nauczania; 

b) rozwiązuje problemy w sposób twórczy; 

c)  samodzielnie rozwija uzdolnienia; 

d) potrafi łączyć i twórczo wykorzystywać wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, 

korzysta z wielu źródeł informacji; 

e) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje Szkołę 

w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania; 

b) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach 

trudnych i nietypowych; 

c) systematycznie i rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe treści programowe i umiejętności określone w programie 

nauczania; 

b) rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną 

postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień; 

c) systematycznie i rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków. 

4) Ocenę dostateczną - otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe treści programowe i umiejętności określone  

w programie nauczania, najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu; 

b) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne; 

c) nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków. 

5) Ocenę dopuszczającą - otrzymuje uczeń, który: 
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a) opanował wiedzę i umiejętności na poziomie koniecznym, niezbędne  

 w uczeniu się danego przedmiotu i potrzebne w życiu; 

b) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny; 

c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub 

nauczyciela. 

6) Ocenę niedostateczną - otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one 

dalsze zdobywanie wiedzy; 

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadań o   

elementarnym stopniu trudności; 

c) nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. 

2. Szczegółowe wymagania edukacyjne i inne wymagania niezbędne do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

 

§ 72 

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

1. Sprawdzaniu, a następnie ocenianiu podlegają: 

1) odpowiedzi ustne: opowiadanie, opisy, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział 

w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie itp. 

2) prace pisemne w klasie: 

a) kartkówka - obejmuje treści z 3 ostatnich tematów (lub mniej); czas trwania: 5 – 15 

min. 

b) dyktando - pisanie ze słuchu, z pamięci, uzupełnianie luk w tekście itp.; czas trwania: 

do 45 min. 

c) sprawdzian, test, praca klasowa - obejmują treści z większego zakresu materiału; 

zapowiedziane i potwierdzone wpisem do dziennika na tydzień przed; muszą być 

poprzedzone lekcją utrwalającą materiał. 

3) Prace domowe: 

a) notatki, 

b) własna twórczość – wypracowania literackie, prace plastyczne i inne, 

c) dłuższa forma wypowiedzi pisemnej (referat), pamięciowe opanowanie tekstu 

(recytacja) i inne, 

d) inne formy zaproponowane przez nauczyciela i uczniów. 

4) Aktywność na lekcji: 

a) notatki, 

b) praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, zaangażowanie, 

sposób prezentacji, efekty pracy itp.), 

c) inne formy – zaproponowane przez nauczyciela lub uczniów. 

2. Oceny za sprawdziany, prace klasowe, testy notuje się w dzienniku lekcyjnym kolorem 

czerwonym. 
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§ 73 

Zasady kontroli postępów w nauce 

1. W ciągu tygodnia w klasach 1-6 mogą być najwyżej 2 prace klasowe/sprawdziany/testy 

(godzinne) oraz najwyżej 3 prace klasowe/sprawdziany/testy (godzinne) dla uczniów klas 

7-8. 

2. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko 1 prace klasową/sprawdzian/test 

(godzinny). 

3. Nauczyciel jest zobowiązany do wpisania terminu sprawdzianu/testu/pracy klasowej do 

dziennika lekcyjnego co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Brak wpisu 

uniemożliwia jego przeprowadzenie. 

4. Bieżące odpytywanie dotyczy materiału z 3 ostatnich lekcji. 

5. W tygodniu poprzedzającym klasyfikację śródroczną i roczną nie przeprowadza się 

sprawdzianów pisemnych. 

6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają z uczniami zakres materiału 

podlegający sprawdzeniu. 

7. Po dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą można go zwolnić z prac 

kontrolnych i odpowiedzi ustnych, wyznaczając mu jednocześnie późniejszy termin. 

8. Zwolnienia ucznia z prac kontrolnych i odpowiedzi ustnych dokonuje nauczyciel uczący 

danego przedmiotu na podstawie ustnej prośby ucznia lub rodzica. 

9. Szczegółowe zasady zwolnienia ucznia z prac kontrolnych i odpowiedzi ustnych oraz 

częstotliwość ich występowania określają przedmiotowe systemy oceniania. 

 

 

§ 74 

Terminy zwrotu sprawdzonych prac pisemnych 

1. Zobowiązuje się nauczycieli do oddania uczniom: 

a) kartkówek: w terminie do 1 tygodnia od daty kartkówki, 

b) sprawdzianów, testów: w terminie do 2 tygodni od daty sprawdzianu, 

c) prac klasowych: w terminie do 3 tygodni od daty pracy. 

2. W sytuacji szczególnie uzasadnionej może nastąpić odstępstwo od ustalonych terminów. 

 

§ 75 

Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach uczniów  

1. Wychowawcy klas zobowiązani są do powiadamiania rodziców o osiągnięciach uczniów 

w następujących formach: 

a) zebrania z rodzicami, 

b) konsultacje indywidualne z nauczycielami (inicjowane zarówno przez rodzica, jak  

i nauczyciela), 

c) rozmów telefonicznych  
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d) pisemne informowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z miesięcznym wyprzedzeniem. 

2. O wynikach klasyfikacji śródrocznej rodzice informowani są na spotkaniach  

z wychowawcą klasy. 

3. Rodzic potwierdza podpisem fakt poinformowania go o rocznych ocenach dziecka. 

4. W przypadku braku możliwości poinformowania rodzica z powodu nieobecności na 

zebraniach rodziców, niestawianiu się na pisemne lub telefoniczne wezwania do szkoły  

o przewidywanych rocznych ocenach wychowawca klasy ww. informację wysyła listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru przez rodzica. 

5. Rodzice, którzy nie uczestniczą w wywiadówkach i spotkaniach z wychowawcą klasy, nie 

reagują na pisemne lub telefoniczne wezwania do szkoły, nie kontaktują się 

z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać 

się na brak informacji o postępach swojego dziecka w nauce i zachowaniu. 

 

§ 76 

Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego gromadzenia informacji o uczniach. 

Informacje te zamieszczane są w: 

1) dziennikach  lekcyjnych, 

2) arkuszach ocen, 

3) zeszytach uwag. 

 

 
§ 77 

Zasady zwalniania ucznia z zajęć 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

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

niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. 

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

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii. 

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

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości 

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

opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt. 3, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

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

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

z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

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

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie 

tego orzeczenia. 

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

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 
§ 78 

Zasady promowania uczniów 

§ 79 

Warunki promocji 

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

2. Promocji do następnej klasy nie otrzymuje uczeń, który nie rokuje na powodzenie w nauce 

w klasie wyższej, a powtórzenie klasy daje nadzieję i szansę na uzupełnienie jego 

podstawowych i najważniejszych kompetencji w zakresie  czytania, pisania i liczenia. 

Powyższą decyzję należy traktować jako rzetelną i kompleksową pomoc uczniowi  

w nadrobieniu istotnych zaległości w materiale nauczania oraz profilaktykę  

w zapobieganiu późniejszym globalnym niepowodzeniom szkolnym w starszych klasach. 

Oznacza to w praktyce, że dziecko rozpoczynając naukę w klasie IV powinno: 

1) samodzielnie czytać i rozumieć przeczytany tekst, 

2) sprawnie komunikować się w formie pisemnej, 

3) mieć opanowane pojęcie liczby. 

3. 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. 

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

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem; 

1) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
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edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie 

ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

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

bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 

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

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

7. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

8. Uczeń szkoły podstawowej, 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 

w ramach wewnątrzszkolnego oceniania 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. 

9. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje Rada 

Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie 

i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym 

mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców 

ucznia. 

10. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje się nie 

później niż do końca lutego danego roku szkolnego odpowiednio w klasie III i klasie VIII. 

11. Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego niepełnosprawność 

powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści programowej w czasie 

przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny. Treści te uczeń realizuje, o co 

najmniej jeden rok szkolny dłużej. Zatem na zakończenie pierwszego roku realizacji 

wydłużonego etapu edukacyjnego uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje 

świadectwa promocyjnego. Szkoła może wydać uczniowi niepełnosprawnemu, któremu 

wydłużono etap edukacyjny zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania. 

12. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza odpowiednio 

klasę. 

§ 80 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla ucznia, 

1) nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności,  



67 
 
 

2) nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, który złoży 

wniosek  lub na wniosek jego rodziców kiedy  to Rada Pedagogiczna wyraziła zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny,  

3) realizującego, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

4) spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

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

zakończenia rocznych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

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

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

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

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego indywidualny tok nauczania oraz dla 

ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej 

nieobecności przeprowadza komisja w składzie: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji  

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą  

przeprowadza komisja w składzie: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji 

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

przeprowadzany ten egzamin 

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których 

uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia.  

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

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

11. W przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą 

egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych i wychowanie fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

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

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

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 5 i 6; 

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania egzaminacyjne; 

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

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

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

sytuacji, gdy uczeń otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub zachowania zostały ustalone niezgodnie przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tych ocen. 

 

§ 81 

Egzamin  poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

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

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  

w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) Dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący komisji 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne  

5. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 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: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

c) termin egzaminu poprawkowego 

d) imię i nazwisko ucznia 

e) zadania egzaminacyjne 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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10. 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. 

11. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

13. 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. 

 

§ 82 

Warunki i tryb ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę 

klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

1. Warunki i tryb ubiegania się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną 

z zajęć edukacyjnych określają nauczyciele indywidualnie w Przedmiotowych 

systemach oceniania. 

 

§ 83 

Tryb postępowania w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej 

niezgodnie z przepisami prawa 

1. Uczeń lub jego rodzice 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 mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

2. 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 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 w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, 

zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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4. Sprawdzian, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: Dyrektor lub 

nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący komisji, nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne 

zajęcia edukacyjne . 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: Dyrektor lub nauczyciel 

wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog (jeżeli jest 

zatrudniony w szkole), psycholog (jeżeli jest zatrudniony w szkole), przedstawiciel 

samorządu uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców. 

7. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 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.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian 

b)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

c) termin sprawdzianu widomości i umiejętności 

d) imię i nazwisko ucznia 

e) zadania sprawdzające 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

odpowiedziach ucznia. 

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

13. 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  gdy uczeń (począwszy od klasy IV), uzyskał w wyniku 
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klasyfikacji rocznej, więcej niż dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

14. Przepisy ust. 1-12 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 roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 84 

Ukończenie szkoły 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne 

2) przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty z zastrzeżeniem: 

a) ucznia posiadającego 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 

ósmoklasisty. 

b) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być 

zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub jego części, na wniosek rodziców 

pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły. 

c) laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego 

z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. 

2. Laureaci i finaliści są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

ósmoklasisty. 

3. O ukończeniu Szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

4. Uczeń szkoły podstawowej który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt. 1, 

powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do 

egzaminu ósmoklasisty. 

5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym albo 

2) przerwał daną część egzaminu przystępuje do niego w terminie dodatkowym,  

w szkole, której jest uczniem . 

6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić 
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ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu. Dyrektor Szkoły 

składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

7. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom  zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz 

ze świadectwem ukończenia szkoły. 

 

 

§ 85 

Ocenianie zachowania ucznia 

§ 86 

Zasady oceniania zachowania ucznia 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych.   

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje 

szkoły; 

3) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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

5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

6) okazywanie szacunku innym osobom: nauczycielom, innym pracownikom szkoły, 

kolegom oraz innym osobom przebywającym na terenie szkoły; 

7) dbałość o własność społeczną i osobistą; 

8) aktywność w procesie lekcyjnym, życiu klasy i szkoły; 

9) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę: 

1) samoocenę ucznia; 

2) opinię wyrażoną przez uczniów danej klasy; 

3) opinię innych nauczycieli; 

4) własne obserwacje. 

5. Opinie nauczycieli będące podstawą do ustalenia oceny zachowania powinny powstawać 

w trakcie całego okresu poprzedzającego ustalenie oceny i powinny być udokumentowane 

w postaci zeszytu uwag i spostrzeżeń. 

6. Ustalona przez wychowawcę ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  

z wyjątkiem ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. 
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7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ma wyłączne prawo do 

wnioskowania o zmianę wcześniej zatwierdzonej oceny zachowania ucznia, jeżeli od dnia 

posiedzenia klasyfikacyjnego do dnia kończącego rok szkolny zaistnieje przyczyna 

uprawniająca go do wnioskowania o obniżenie jej (rażące złamanie regulaminu szkolnego, 

złamanie prawa).  

8. Wniosek o obniżenie zatwierdzonej wcześniej oceny zachowania ucznia przyjmuje 

i zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu nadzwyczajnym. 

9. Wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o fakcie  

i przyczynie zmiany oceny zachowania. 

10. Przy ustalaniu oceny z zachowania należy uwzględnić, czy uczeń reaguje na uwagi, 

wyciąga wnioski, przejawia chęć poprawy i próbuje zmienić swoje zachowanie. 

11. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

 

§ 87 

Skala ocen zachowania 

1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. Przy dokonywaniu oceny bieżącej zachowania uczniów oraz zapisie  

w dziennikach lekcyjnych stosuje się symbole: „+” – spełnia warunki określone we 

wskaźnikach do dokonywania oceny, „cz” – częściowo spełnia ,  „-„  - nie spełnia tych 

warunków. 

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się 

wg następującej skali: 

a) wzorowe; 

b) bardzo dobre; 

c) dobre; 

d) poprawne; 

e) nieodpowiednie; 

f) naganne. 

 

§ 88 

Śródroczne i roczne ocenianie zachowania uczniów klas I-III 

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

opisową. 
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2. Ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala nauczyciel w oparciu o oceny zanotowane  

w dzienniku lekcyjnym, spostrzeżenia zawarte w zeszycie uwag, obserwację ucznia  

w różnych sytuacjach społecznych oraz samoocenę, biorąc się pod uwagę następujące 

kryteria: 

1) funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i w społeczności uczniowskiej, 

2) współpraca w zespole, 

3)  przestrzeganie norm społecznych, 

4) wyrażanie emocji i uczuć, 

5) kultura osobista,  

6) punktualność, 

7) przygotowanie do zajęć, 

8) słuchanie i wypełnianie poleceń, 

9) zaangażowanie w czasie zajęć, 

10) tempo i staranność pracy, 

11) szczególne osiągnięcia. 

§ 89 

Śródroczne i roczne ocenianie zachowania uczniów klas IV-VIII 

1. Ocenianie bieżące zachowania oraz śródroczna i roczna ocena zachowania w klasach IV-

VIII ustalane są w następującej skali (wpisywane skrótem w dzienniku podczas 

klasyfikacji śródrocznej oraz w pełnym brzmieniu podczas klasyfikacji rocznej): 

1) wzorowe (wz) 

2) bardzo dobre (bdb) 

3) dobre (db) 

4) poprawne (pop) 

5) nieodpowiednie (ndp) 

6) naganne (nag) 

2. Punktem wyjścia do oceny zachowania jest ocena „dobra”. Aby osiągnąć ocenę „dobrą” 

uczeń: 

1) systematycznie uczęszcza do Szkoły; 

2) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości; 

3) nie pali papierosów, nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa, nie używa wulgarnych 

słów; 

4) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu; 

5) kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, religijnych, akademii 

(odświętny strój), lekcji, wycieczek, zawodów, imprez i wyjść pozaszkolnych; 

6) nie stwarza niebezpiecznych sytuacji dla siebie i innych (nie biega po korytarzu 

w szkole); 

7) samowolnie nie wychodzi poza teren Szkoły; 

8) kulturalnie zachowuje się w bibliotece, świetlicy, stołówce, szatni i innych 

pomieszczeniach szkolnych oraz poza Szkołą; 

9) nie zaśmieca terenów szkolnych, klas i otoczenia; 

10) solidnie wypełnia dyżury klasowe; 
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11) nie niszczy mienia szkolnego; sprzętu, pomocy, kwiatów; 

12) okazuje szacunek uczniom, nauczycielom i innym osobom dorosłym; 

13) nie wszczyna bójek i w nich nie uczestniczy; 

14) potrafi odpowiednio zachować się wobec młodszych i słabszych; 

15) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień. 

3.   Uczeń ma możliwość uzyskania zachowania wyższego niż dobre  za: 

1) pracę w organizacjach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych, 

2) pomoc i udział w uroczystościach oraz imprezach szkolnych i środowiskowych, 

3) praca  w  samorządzie  klasowym,  

4) uczestnictwo w akcjach organizowanych przez działające w Szkole koła  

i organizacje, 

5) uczestnictwo w akcjach zbiórki makulatury i nakrętek,  

6) redagowanie gazetki szkolnej,  

7) wykonanie gazetki klasowej, prowadzenie kroniki klasowej lub dekoracja klasy,  

8) pracę na rzecz Szkoły,  

9) udział i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach 

sportowych,  

10) pracę na rzecz biblioteki i świetlicy szkolnej ( poza zajęciami obowiązkowymi), 

11) aktywny udział w godzinach wychowawczych, przygotowanie pomocy, materiałów,  

12) wykonanie z własnej inicjatywy pomocy dydaktycznej na lekcję, przygotowanie  

i prowadzenie konkursów, quizów, zawodów sportowych (klasowych 

i międzyklasowych) oraz dla uczniów klas młodszych, 

13) pozytywną postawę wobec rówieśników i młodszych zauważoną przez wychowawcę 

lub innych nauczycieli, 

14) wzorowe czytelnictwo (w klasie): I miejsce, II miejsce, III miejsce - wpisuje 

bibliotekarz raz w półroczu; 

15) dbałość o wygląd i porządek w klasopracowni 

3. Uczeń otrzymuje zachowanie niższe niż dobre za: 

1) zakłócanie toku lekcji, naruszenie dyscypliny, niewłaściwe zachowanie podczas lekcji 

mimo upomnienia nauczyciela, 

2) nieodpowiednie zachowanie podczas akademii, wycieczek, w instytucjach,  

3) złe zachowanie w bibliotece, świetlicy, szatni, stołówce w kolejce do sklepiku lub 

innych pomieszczeniach szkolnych, 

4) wyjście poza teren Szkoły bez pozwolenia, ucieczka z lekcji, 

5) nieodpowiednie zachowanie wobec nauczycieli oraz innych pracowników  

i osób dorosłych znajdujących się na terenie Szkoły, niewłaściwy stosunek do 

rówieśników (np. wyśmiewanie, dokuczanie, używanie obraźliwych słów), 

6) kłamstwa, oszustwa, 

7) bójki, zaczepki,  

8) zaśmiecanie klasy, Szkoły i otoczenia,  

9) niszczenie mienia: pomocy, kwiatów, dekoracji, sprzętu, 
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10) nieusprawiedliwiona nieobecność w Szkole lub na zajęciach prowadzonych 

indywidualnie,  

11)  ucieczki z pojedynczych lekcji, 

12) spóźnienia nieusprawiedliwione, 

13) stwarzanie  niebezpiecznych sytuacji (np. podczas biegania po korytarzach),  

14) niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego, 

15) nieuzasadniony brak obuwia zmiennego, 

16) używanie wulgarnych wyrazów, 

17) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,  

18) używanie na terenie Szkoły telefonu komórkowego bez zezwolenia nauczyciela, 

19)  nieodpowiedni i nieestetyczny strój i wygląd w czasie zajęć lekcyjnych (makijaż, 

farbowane włosy, pomalowane paznokcie, niewłaściwy strój, noszenie kaptura na 

głowie itp.) 

4. Nauczyciele odnotowują na bieżąco uwagi o zachowaniu uczniów w zeszycie uwag. 

Wychowawca uwzględnia informacje o zachowaniu ucznia przekazywane przez innych 

nauczycieli i pracowników Szkoły, Samorząd Uczniowski i samorządy klasowe. 

5. Ocena może ulec obniżeniu od oceny uzyskanej na podstawie powyższych wytycznych 

w następujących przypadkach:  

1) kradzież, palenie papierosów; 

2) wymuszanie pieniędzy, żywności i inne; 

3) stwarzanie sytuacji, które zagrażają życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu swojemu 

i innych; 

4) dewastacja mienia szkolnego; 

5) wagary. 

 

§ 90 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania 

1. Oceny zachowania ucznia wychowawca dokonuje dwa razy w roku: 

1) klasyfikacja śródroczna – przed zakończeniem I półrocza, 

2) klasyfikacja roczna -  przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych. 

2. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować o przewidywanej ocenie zachowania 

ucznia, jego rodziców na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej. 

3. Uczniowi przysługuje prawo złożenia odwołania za pośrednictwem rodziców od 

przewidywanej rocznej oceny zachowania ustalonej przez wychowawcę. 

4. Odwołanie składa się do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej w terminie 7 dni od 

uzyskania informacji o przewidywanej ocenie. Odwołanie rozpatruje Rada Pedagogiczna 

na posiedzeniu klasyfikacyjnym. 

5. Ostateczną ocenę zachowania po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej ustala 

wychowawca klasy. 
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§ 91 

Ewaluacja warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

1. Ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania dokonuje się w przypadku zmiany 

przepisów prawa lub na uzasadniony wniosek nauczycieli, rodziców, uczniów lub dyrekcji 

szkoły. 

2. W procesie ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania udział biorą: 

1) uczniowie ( podczas dyskusji na naradach klasowych, na zebraniach Samorządu 

Uczniowskiego, podczas swobodnych rozmów z nauczycielami), 

2) rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, poprzez dyskusje z nauczycielami 

przedmiotów), 

3) nauczyciele (podczas Rad Pedagogicznych, dyskusji, zebrań zespołów). 

3. Rada pedagogiczna zobowiązana jest do przeanalizowania wniosków i zatwierdzenia bądź 

odrzucenia proponowanych zmian. 

 

Rozdział IX. Ceremoniał szkolny 

§ 92 

1. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny. 

2. W skład uroczystości tworzących ceremoniał  szkolny wchodzą: 

1) uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

2) ślubowanie klas pierwszych, 

3) obchody Święta Szkoły – Dzień Patronów 

4) obchody świat narodowych, okolicznościowych, regionalnych. 

3. Uczniów obowiązuje strój galowy w trakcie: 

1)  uroczystości szkolnych, wynikających z kalendarza szkolnego, 

2)  imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmuje wychowawca klasy lub 

Dyrektor Szkoły. 

4. Patronem Szkoły Podstawowej jest Maria Konopnicka. 

5. Symbolem Szkoły jest Sztandar Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej. 

6. Sztandar Szkoły wprowadzany jest na uroczystości wynikające z ceremoniału szkolnego 

oraz poza Szkołą, na zaproszenie innych szkół i instytucji. 

7. Sztandar Szkoły oraz insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w Szkole  

w zamkniętej gablocie. 

§ 93 

1. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy. Tworzą go: 

1) chorąży – uczeń klasy programowo najwyższej 

2) asysta – dwie uczennice klas programowo najwyższych 

2. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez 

Dyrektora spośród nauczycieli szkoły. Opiekun pocztu dba o właściwą celebracją 

sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebiegu uroczystości na terenie szkoły i poza nią. 
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3. Poczet sztandarowy oraz poczet rezerwowy wybierany jest z końcem każdego roku 

szkolnego spośród kandydatów – uczniów najwyższej programowo klasy. W jego składzie 

winni znaleźć się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego szacunku. 

4. Na wniosek opiekuna pocztu, opiekuna samorządu uczniowskiego lub Dyrektora Szkoły, 

decyzją Rady Pedagogicznej, członkowie pocztu sztandarowego mogą być odwołani ze 

swej funkcji. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

5. Przekazanie sztandaru oraz ślubowanie nowego pocztu odbywa się podczas uroczystości 

zakończenia roku szkolnego. 

6. Poczet sztandarowy występuje w strojach galowych (chorąży – ciemne spodnie, biała 

koszula, ewentualnie ciemny garnitur, asysta – białe bluzki, ciemne spódnice lub ciemny 

kostium), w białych rękawiczkach oraz szarfach w barwach narodowych, założonych 

przez prawe  ramię i spięte na wysokości lewego biodra, kolorem białym do góry. 

7. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Wstążkę 

kiru przywiesza się w miejscu zamocowania sztandaru na drzewcu od lewej górnej strony 

do prawej. 

8. W trakcie Mszy Św. lub innego nabożeństwa członkowie pocztu sztandarowego nie 

klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały 

czas w pozycji „baczność” lub „spocznij. 

9. Salutowanie sztandaru następuje podczas każdego podniesienia hostii oraz w innych, 

ważnych okolicznościach: 

1) podczas hymnu narodowego, 

2) podczas podnoszenia flagi państwowej na maszt, 

3) podczas opuszczania trumny do grobu, 

4) podczas minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci, 

5) podczas składania wieńców, kwiatów i zapalania zniczy przez delegacje 
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Rozdział X. Postanowienia dotyczące klas dotychczasowego 

gimnazjum 

 

§ 94 

Klasy gimnazjalne 

1. W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 w Zespole Szkół prowadzone są klasy 

dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Krzemienicy, które 

zakończyło swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku.  

2. Uczniowie klas gimnazjalnych są oceniani z poszczególnych przedmiotów i zachowania 

na podstawie przepisów zawartych w niniejszym Statucie. 

3. Uczniowie klas gimnazjalnych piszą egzamin na zakończenie szkoły. Udział w nim jest 

warunkiem koniecznym do ukończenia gimnazjum. 

4. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 95 

Realizacja projektu edukacyjnego w gimnazjum 

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest 

zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego 

problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

2. Projekt realizowany jest przez uczniów w klasie drugiej - w szczególnych wypadkach 

jego realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia 

pierwszego semestru w klasie trzeciej 

3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela  

i obejmuje: 

1) wybór tematu projektu edukacyjnego; 

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3) wykonanie zaplanowanych działań; 

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym. 

4. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te 

treści. 

5. Opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności: 

1) czas realizacji projektu, 

2) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac, 

3) podział zadań w zespole i zasady współpracy, 

4) kryteria oceny projektu, 

5) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji 

projektu. 
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6. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną 

realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach 

realizacji projektu. 

7. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

8. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego ma wpływ na ocenę z zachowania. 

9. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego  

w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. 

10. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 

ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” 

11. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Regulamin realizacji 

projektów edukacyjnych. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 96 

1. Statut wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2017 roku. 

2. Z dniem jego wejścia traci moc poprzedni statut Zespołu Szkół w Krzemienicy. 

3. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie określonym w Ustawie. 

4. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

 


