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ROZDZIAŁ I 

Informacje ogólne o placówce 

 

§ 1 

 

1. Ośmioletnia Szkoła Podstawowa, w dalszej części zwana dalej Szkołą, nosi nazwę Szkoła 

Podstawowa w Dźwirzynie. 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów 

nauczania;  

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego; 

5) realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

2. Szkoła nosi imię Jana Pawła II. 

3. Pełna nazwa szkoły brzmi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie. 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Wójt Gminy Kołobrzeg. 

5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 

6. Szkoła ma siedzibę w Dźwirzynie 78-131, ul. Hanki Sawickiej 27. 

7. Szkoła jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust.4  

oraz jednostką budżetową w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. 

8. Dla Szkoły określono obwód w uchwale Rady Gminy nr XXIII/ 211/2017 z dn.21 marca 

2017. 

9. W szkole utworzono oddział przedszkolny. 

10. W szkole organizowane są oddziały ogólnodostępne. 

11. Cykl kształcenia w szkole trwa osiemlat. 

12. Szkoła jest jednostką budżetową. 

13. REGON Szkoły: 001175747 

14. NIP Szkoły: 671-16-54-526 

15. W szkole mogą odbywać się zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne (odpłatnie  

i nieodpłatnie) 

 

§ 2 

 

Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty 

edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.  

 

Misja szkoły 

 

1. We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz 

poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka 

oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

2. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, 

humanitarnych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności  

i sprawiedliwości społecznej. 

3. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne  

i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki 

intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju 

uczniów), a także ich dalszy los. 

4. Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie 

ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. 

5. Ściśle współdziałamy z rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi 

szkołę w jej rozwoju. 
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6. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz 

wszystkich, bezpośrednich „klientów” szkoły. 

 

Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie 

 

1. AbsolwentSzkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie to obywatel Europy XXI 

wieku, który:  

1) w swoim postępowaniu dąży do prawdy; 

2) nieustannie doskonali umiejętności posługiwania się językiem polskim; 

3) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności 

przedmiotowych; 

4) posługuje się  dwoma językami obcymi na poziomie podstawowym; 

5) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne; 

6) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów; 

7) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.  

2. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie to młody obywatel, 

który zna  historię, kulturę oraz  tradycje swojego regionu i narodu. 

3. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie  to człowiek:  

1) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole; 

2) twórczo myślący; 

3) umiejący skutecznie się porozumiewać; 

4) umiejący stale się uczyć i doskonalić; 

5) umiejący planować swoją  pracę  i ją  organizować.  

4. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w to człowiek tolerancyjny, dbający  

o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, 

przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl 

życia, altruista.     

5. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie to człowiek wolny, 

zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania szkoły 

§ 3 

1. Celem Szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, 

psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej  

i wyznaniowej.  

2. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy 

oraz promocję i ochronę zdrowego trybu życia. 

3. Szkoła rozwija uzdolnienia, talenty i zainteresowania uczniów na zajęciach 

pozalekcyjnych z różnych dziedzin, organizowanych zgodnie z oczekiwaniem uczniów  

i ich rodziców. 

4. Dla uczniów mających trudności w nauce szkoła organizuje konsultacje indywidualne oraz 

może organizować zajęcia wyrównawcze. 

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

program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, dostosowany do potrzeb rozwojowych 

uczniów, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki na 

wyższym etapie kształcenia; 

2) kształtuje środowisko wychowawcze szkoły umożliwiające wszechstronny rozwój 

osobowości ucznia; 

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

4) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, 

religijnej oraz naukę własnej historii i kultury; 
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5) umożliwia rozwijanie przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, 

narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej; 

6) wpaja miłość do ojczyzny, poszanowanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, godła  

i symboli narodowych, realizując ścieżkę regionalną na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy, lekcjach języka polskiego, historii, muzyki, plastyki, techniki; 

7) wychowuje w duchu humanizmu, sprawiedliwości, równości, wolności demokracji, 

przyjaźni i szacunku do innych narodów, realizując zadania zawarte w programie 

wychowawczym szkoły; 

8) kształtuje postawę zaangażowania, tolerancji i życzliwości w kontaktach  z ludźmi, 

wrażliwości na sprawy innych; 

9) przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku, nabywania umiejętności 

spełnienia powinności wzorowego ucznia, dobrego kolegi, odpowiedzialnego członka 

rodziny; 

10) wychowuje przez pracę, ukazuje jej wartości, kształtuje szacunek do pracy i ludzi ją 

wykonujących poprzez dbałość o sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne i środki 

audiowizualne; 

11) włącza uczniów do działań służących ochronie środowiska, uświadamia rolę i zadania 

człowieka w jego kształtowaniu poprzez udział całej społeczności uczniowskiej  

w akcjach ekologicznych oraz uczestnictwo w konkursach organizowanych przez 

gminę Kołobrzeg oraz szkołę; 

12) rozwija kulturę i sprawność fizyczną, odporność i wytrzymałość oraz aktywny 

wypoczynek przez udział uczniów w zawodach sportowych, systematyczny i aktywny 

udział w lekcjach wychowania fizycznego i organizuje zajęcia podczas dni wolnych 

od nauki; 

13) rozpoznaje możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki diagnoz w procesie uczenia i nauczania; 

14) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom i nauczycielom 

stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

15) dostosowuje treści, metody i organizuje nauczanie do możliwości psychofizycznych 

uczniów lub poszczególnego ucznia; 

16) organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

17) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, 

pozalekcyjnych, przerw śródlekcyjnych, a także podczas zajęć poza terenem szkoły  

w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę; 

18) zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają  

w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze 

względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia opieki w szkole; 

19) umożliwia korzystanie z obiadów organizowanych przez firmę zewnętrzną; 

20) zaopatruje w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe  

uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem 

określonym w odrębnych przepisach; 

21) współdziała ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

22) stwarza warunki do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; 

23) prowadzi edukację medialną w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru  

i wykorzystywania mediów; 

24) chroni uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, a w szczególności instaluje programy filtrujące  

i ograniczającedostęp do zasobów sieciowych w internecie; 
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25) egzekwuje obowiązek nauki lub obowiązek szkolny w trybie przepisów  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

26) dokumentuje proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy, zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 

6. W czasie zajęć opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.  

7. W czasie przerw organizowane są dyżury nauczycieli zgodnie z planem dyżurów na dany 

rok szkolny.  

8. Do zadań nauczyciela dyżurującego należy: 

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie dyżurów zgodnie z ich planem; 

2) odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci objętych jego opieką, 

w przypadku obrażeń ciała ucznia zgłaszanie do dyrektora szkoły i udzielanie 

pierwszej pomocy przez pielęgniarkę szkolną lub innego nauczyciela; 

3) zwracanie uwagi na zachowanie; o złym zachowaniu powiadamia wychowawcę; 

4) sprawdzenie, czy dzieci nie przebywają w miejscach zagrażających ich zdrowiu. 

 

§ 4 

 

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie 

diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość 

realizacji tych oczekiwań. 

 

§ 5 

 

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów  

i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski 

z realizacji celów i zadań szkoły.   

 

§ 6 

 

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-

psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w 

porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 

 

ROZDZIAŁ III 

Organy szkoły i ich kompetencje 

 

§ 7 

 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

 

§ 8 

 

Każdy z wymienionych organów w § 7 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 

organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

 

 

§ 9 

1.    Szkołą  kieruje dyrektor. 

2. Kompetencje dyrektora szkoły określone są w art. 68 ustawy  o prawie oświatowym. 
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3. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny:  

a) zapoznaje radę pedagogiczną w terminie do 15 września z planem nadzoru 

pedagogicznego,  

b) przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia wyniki i wnioski  

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

4) przyjmuje uczniów do szkoły, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5)  sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych  

w obwodzie szkoły; 

6) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą; 

7) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący; 

8) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

9) wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  

a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

11) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

12) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

13) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych 

przeprowadzanych w szkole; 

14) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

15) występuje z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

16) dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania ogólnego na wniosek nauczyciela 

lub nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

17) podaje corocznie do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku 

szkolnym; 

18) organizuje obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły; 

19) nadzoruje prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym dokumentacji przebiegu 

nauczania; 

20) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły; 

21) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

22) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi  

na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela opiekuna- odmowa 

następuje w formie decyzji; 

23) stwarza możliwość nauki przez uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

24)  organizuje nauczanie indywidualne; 

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

specjalnego ucznia. 
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4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. 

5. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły.  

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

rodzicami i samorządem uczniowskim. 

§ 10 
 

1. W szkole działa rada pedagogiczna zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem.  

2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole.  

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb.  

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co 

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzenie planu pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w szkole,  

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,  

5) podejmowanie uchwał w sprawie nagród i kar dla uczniów, w tym przeniesienia 

ucznia między oddziałami,  

6) wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia niesklasyfikowanego  

z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach edukacyjnych, 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania, 

7) promowanie, jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego, ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,  

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. 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych; 

2) plan finansowy szkoły; 

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

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla 

szkoły; 
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6) szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określone przez dyrektora 

szkoły; 

7) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzania im funkcji 

kierowniczych w szkole. 

9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły bądź jego zmian.  

10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

11. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub  

w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, 

organu nadzorującego, rady rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków. 

12. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały  

są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

14. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani  

do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą 

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

pracowników szkoły. 

15. Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej                          

z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp  

do protokołów oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający 

sporządzenie protokołów w formie papierowej. W terminie 10 dni od zakończenia roku 

szkolnego dokonuje się wydruku papierowego ze wszystkich protokołów. Ostemplowane 

i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie Instrukcją 

Archiwizacyjną. 

§ 11 

1. W szkole działa rada rodziców reprezentująca ogół rodziców. 

2. Radę rodziców stanowią przedstawiciele rad oddziałowych (po jednym przedstawicielu  

z danego oddziału).  

3. Kadencja rady trwa 1 rok.  

4. Rada rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły.  

5. Rada rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.  

6. Do uprawnień i obowiązków 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 szkoły; 

4) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

5) wyrażanie zgody na działanie organizacji i stowarzyszeń w szkole; 

6) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym  

i społecznym działającym w szkole; 

7) występowanie do dyrektora szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych  

i przedmiotów nadobowiązkowych; 
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8) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień 

awansu zawodowego; 

9) występowania do dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy 

nauczyciela; 

10) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji godzin 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego; 

11) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

szkoły.  

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

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły, program 

ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.  

8. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez 

radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

§ 12 

 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 

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

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

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

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

5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi  

w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły powołuje spółdzielnię uczniowską, 

której działalność określa regulamin. 

7. Spółdzielnia uczniowska prowadzi sklepik szkolny.  

8. Zasady prowadzenia sklepiku szkolnego określa jego regulamin.   

9. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu. 

§ 13 

1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając im 

udział w działaniach z zakresu wolontariatu. 

2. Wolontariat szkolny sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

3. Szkoła może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z organizacjami 

pozarządowymi, fundacjami, których celem jest kształtowanie świadomości 

obywatelskiej,  postaw demokratycznych wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy 

historycznej, pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ochronie 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy słabszym i wykluczonym. 

4. Podjęta współpraca  może dotyczyć organizacji zajęć rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, organizowanych dla 
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uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością. 

5. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizację  

i realizację w szkole, prowadzi samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły i radą rodziców. 

6. Samorząd uczniowski ze swojego składu wyłania radę wolontariatu oraz  ustala strukturę 

rady wolontariatu i jej kompetencje w regulaminie. 

7. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje 

oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności 

lokalnej. 

8. Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców 

(opiekunów prawnych).  

9. Uczniowie, którzy biorą udział w akcjach wolontariackich poza terenem szkoły lub  

we współpracy z podmiotami zewnętrznymi muszą mieć ukończone 13 lat, wyrazić 

swoją zgodę na piśmie i uzyskać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego). 

10. Jeśli uczniowie są wolontariuszami w ramach zajęć dodatkowych w szkole i działają pod 

stałą opieką nauczyciela, mogą być wolontariuszami bez względu na wiek i w ten sposób 

rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku. W takim przypadku zawarcie 

porozumienia z uczniami nie jest wymagane. 

11. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania  

w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego  i środowiska 

naturalnego. 

12. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu  w wymiarze, który 

nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków. 

13. Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w szkolnym klubie wolontariusza, nad którym 

opiekę sprawuje nauczyciel szkoły. 

14. Szczegółowe zasady działania szkolnego klubu wolontariusza określa regulamin klubu, 

opracowany przez nauczyciela będącego opiekunem szkolnego klubu wolontariusza  

w uzgodnieniu z dyrektorem oraz radą wolontariatu i radą rodziców. 

§ 14 

 

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

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 

swoich kompetencji. 

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane  

są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 

szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 

realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, 

nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez 

swoją reprezentację, tj. radę rodziców i samorządu uczniowskiego w formie pisemnej,  

a radzie pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu. 

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki  

i kształcenia. 

8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi 

służbowej i zasad ujętych w § 15 niniejszego statutu. 
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§ 15 

1. W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy 

do dyrektora szkoły; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany 

jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego 

przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego, jako 

rozwiązanie ostateczne.  

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

§ 16 

Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor szkoły. 

§ 17 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły tworzy się następujące 

stanowiska kierownicze: księgowy i sekretarz szkoły. 

2. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 dyrektor szkoły opracowuje 

szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami  

i organizacją szkoły. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 18 

 

1. Nauka w szkole trwa osiem lat i obejmuje klasy I-VIII. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

3. Zajęcia z uczniami odbywają się przez 5 dni w tygodniu. 

4. Szkoła funkcjonuje w godzinach od 7:45 do 15:20. 

5. Dniami wolnymi od nauki szkolnej są dni ustawowo wolne od pracy, ferie, rekolekcje 

oraz dni określone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami o organizacji roku 

szkolnego. 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego.  

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, o którym mowa  

w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.  W arkuszu organizacji szkoły 

zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników 

zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych 

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 



12 

 

8. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, dyrektor szkoły,  

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

zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

9. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

10. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy obowiązujący wymiar godzin zajęć 

edukacyjnych, w tym godzin do dyspozycji dyrektora szkoły dla poszczególnych etapów, 

a także wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych w przypadku uczniów niepełnosprawnych.  

11. Godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na: 

1) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb 

i zainteresowań. 

12. Szkoła organizuje naukę religii dla wszystkich uczniów, zgodnie z odrębnymi przepisami 

w tym zakresie. Dla ucznia, który nie uczęszcza na lekcje religii organizuje się zajęcia 

świetlicowe.  

13. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym i w klasach I- III nie może być większa niż 25 

osób.  

14. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na 

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych z zastrzeżeniem ust. 15. 

15. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki  

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym 

laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

16. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

 

§19 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły w kl. IV - VIII są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze  

prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym, w toku których odbywa się nauczanie 

przedmiotów (bloków przedmiotowych). 

2. Godzina lekcyjna w klasach IV - VIII trwa 45 minut. 

3. Pomiędzy godzinami lekcyjnymi są 10 minutowe przerwy. Po czwartej godzinie 

lekcyjnej jest przerwa 20 minutowa. 

4. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu 

na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Czas trwania 

poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący  

te zajęcia, zachowując ogólny – tygodniowy czas zajęć.  

5. Kształcenie w klasach I-III jest w zintegrowane. Składają się na nie: zajęcia edukacyjne, 

nauka religii oraz nauka języka obcego. 

6. Plan zajęć ustala nauczyciel danego oddziału. 

7. Nauczyciel planuje również czas zajęć i przerw stosownie do aktywności uczniów.  

8. Szkoła prowadzi nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, które mogą być prowadzone 

poza systemem klasowo - lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych,  

a także podczas wycieczek i wyjazdów. 

9. Szkoła zapewnia chętnym uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego 

ciepłego posiłku (obiad) dostarczonego przez firmę zewnętrzną dla uczniów kl. I – VIII 

oraz dla oddziału przedszkolnego. 

 

§20 

 

1. Udział ucznia w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć  

w dwóch rodzajach zajęć.  

2. W przypadku, gdy uczniowie/rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestniczenia  

dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział  
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w zajęciach z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny 

nauki  religii i etyki w planie zajęć szkolnych. 

3. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach wymienionych w ust. 1 - szkoła 

zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć. 

4. W szkole organizuje się nauczanie religii/etyki na życzenie rodziców/ustawowych 

opiekunów lub pełnoletniego ucznia.  Życzenie uczestnictwa  w zajęciach religii i etyki  

wyraża się  w formie jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenie woli 

rejestruje się w teczce wychowawcy wraz z podpisem rodzica/opiekuna prawnego lub 

pełnoletniego ucznia. W trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać.  

Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich zajęciach udział w nich ucznia 

jest obowiązkowy.  

5. Zajęcia z religii/etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów.  

6. Zajęcia w szkole z religii/etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych. 

7. W przypadkach,  gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki  zgłosi mniej niż 

7 uczniów/dzieci, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. 

Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem 

wyznaniowym organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki  

w jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych. 

8. W sytuacjach, o których mowa w ust. 7,podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do 

arkusza ocen i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela 

etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

9. Ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania 

świadectwa z wyróżnieniem. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na promocję ucznia. 

10. Ocena z religii/ etyki w klasach I – III szkoły podstawowej wyrażana jest w skali stopni 

szkolnych.  

11. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie  

i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia. 

12. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze 

zwierzchnie kościoła lub związku wyznaniowego.  

13. Program nauczania etyki dopuszcza dyrektor szkoły na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 

 

§ 21 

 

1. Dla uczniów niemogących kształcić się w systemie klasowo - lekcyjnym organizuje się 

nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. 

2. Do nauczania indywidualnego kieruje się dziecko na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej i na wniosek rodziców. 

3. Za realizację nauczania indywidualnego przyznanego uczniowi niepełnosprawnemu 

odpowiada dyrektor szkoły. 

 

§ 22 

 

1. W szkole  działa biblioteka. 

2. Biblioteka jest:  

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą  

w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy (lekcje biblioteczne) oraz 

indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) ośrodkiem edukacji czytelniczej. 

3. Zadaniem biblioteki:  

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów 

bibliotecznych; 

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej  

i medioteki; 



14 

 

3) prowadzenie działalności informacyjnej; 

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych; 

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej; 

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

7) przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia,  działanie  na  rzecz  przygotowania  

uczniów  do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów; 

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

10) organizacja wystaw okolicznościowych. 

4. Do zadań nauczyciela biblioteki należy:  

1) w zakresie pracy pedagogicznej:  

a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę  

i jej zbiory, 

c) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 

zainteresowań i potrzeb, 

d) prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej oraz związany z nią 

indywidualny instruktaż, 

e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji 

zadań dydaktyczno –wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury 

czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

f) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki. 

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:  

a) troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki, 

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 

przeprowadzanie ich selekcję, 

c) prowadzenie ewidencję zbiorów, 

d) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja 

zbiorów, 

e) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, 

indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 

f) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz 

terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych, 

g) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny 

stanu czytelnictwa w szkole, 

h) ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić 

własny warsztat pracy. 

4. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, 

kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole 

programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki 

przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli 

określonych usług bibliotecznych określa regulamin biblioteki. 

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

1) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę 

biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi  

i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im 

warunki do doskonalenia zawodowego; 

3) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe  

na działalność biblioteki; 

4) zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy; 

5) wyznacza w planie lekcji godziny na realizację zajęć w ramach edukacji czytelniczej, 
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6) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką w tworzeniu 

systemu edukacji czytelniczej w szkole; 

7) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie 

przy zmianie bibliotekarza; 

8) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki. 

8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez radę rodziców  

i innych ofiarodawców. 

 

§ 23 

 

1. W szkole działa świetlica szkolna. 

2. Szkoła zapewnia opiekę wychowawczo-opiekuńczą w ramach świetlicy szkolnej 

uczniom,którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców 

(prawnych opiekunów). 

3. Do świetlicy uczęszczają uczniowie, którzy zostali do niej zapisani przez ich rodziców 

(prawnych opiekunów) poprzez złożenie wniosku. 

4. Świetlica zapewnia opiekę uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii umieszczone                

w „środku” rozkładu zajęć oraz uczniom danej klasy w przypadku nieobecności 

nauczyciela, w sytuacji niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa. 

5. W świetlicy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzą nauczyciele-wychowawcy, 

którzy: 

1) uczą opanowania umiejętności dobrego komunikowania się, rozwijania własnej 

osobowości, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, logicznego myślenia  

i asertywności; 

2) organizują zajęcia integrujące życie dzieci w świetlicy; 

3) organizują zabawy, które są inspiracją do wyzwalania kreatywności dziecka; 

4) pomagają w odrabianiu prac domowych; 

5) organizują zajęcia plastyczne, muzyczne itp.; 

6) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej  

w pomieszczeniach i na powietrzu. 

6. Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących do 25 uczniów. 

7. Zajęcia odbywają się z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia. 

8. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców (opiekunów) dziecka, w którym określone są sposoby odbioru dziecka przez 

rodziców (prawnych opiekunów) lub zezwolenia na samodzielny powrót do domu  

o określonej godzinie. 

9. Wszelkich zmian w zgłoszeniu rodzice (prawni opiekunowie) dokonują na piśmie. 

10. Uczeń bez pisemnej prośby rodziców lub ustnej nauczyciela (przejęcie opieki), nie może 

opuścić wcześniej zajęć świetlicowych. 

11. Prawa i obowiązki uczestników świetlicy określa regulamin. 

 

§ 24 

 

1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:  

1) edukacji wczesnoszkolnej; 

2) matematyczno- przyrodniczy; 

3) przedmiotów humanistycznych; 

4) wychowawczy. 

2. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu 

odbywa się w sierpniu. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację 

pracy w przyszłym roku szkolnym i odbyć się z udziałem dyrektora szkoły. 
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§ 25 

 

1. W szkole działają zespoły problemowe.  

2. Zespoły problemowe zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez dyrektora 

szkoły.  

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany wskazany przez dyrektora szkoły. 

4. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie 

poszczególnych zadań.  

 

§ 26 

 

Zasady pracy oraz zadania zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

opisane są w rozdziale XI statutu szkoły. 

 

§ 27 

 

W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia 

i organizacje wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności 

oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii rady rodziców . 

 

ROZDZIAŁ V 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 28 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada 

za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych 

przez szkołę; 

2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 

nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod 

nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty 

realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 

formułowania własnych opinii i sadów; 

3) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego 

programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim 

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez radę pedagogiczną; 

4) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka; 

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

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  

i światopoglądów; 

6) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych 

środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), 

dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

7) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów;  

8) określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 



17 

 

9) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

10) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,  

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

11) wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 

oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

12) aktywny udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

innych do, których nauczyciel należy; 

13) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć)  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych, psychofizycznych i edukacyjnych ucznia  

potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni 

specjalistycznej; 

14) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności    

uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu 

oceną niedostateczną według formy ustalonej w  WZO; 

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. 

poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie 

do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach; 

16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 

rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej           

i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz 

innych formach doskonalenia organizowanych przez CEN, OKE  lub  inne instytucje 

w  porozumieniu z dyrektorem szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

20) aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami uczęszczającymi na zajęcia kół 

przedmiotowym, kółzainteresowań lub biorących udział w innej formie 

organizacyjnej, np. w ramach wolontariatu; 

21) przestrzeganie dyscypliny pracy, w szczególności:  aktywne pełnienie dyżuru przez 

całą przerwę międzylekcyjną, niezwłoczne informowanie dyrekcji o nieobecności  

w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,przestrzeganie przepisów BHP; 

22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów; 

23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności 

osobistej  ucznia; 

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów  

i rodziców; 

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze; 

26) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki.  

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio  

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami 

dla danego stanowiska; 

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,   

z tym, że w ramach tych zajęć: nauczyciel jest obowiązany prowadzić zajęcia  

w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji 

dyrektora szkoły; 
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3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem                                

i doskonaleniem zawodowym. 

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować na bieżąco odpowiednio w 

dziennikuelektronicznym działania wymienione w ust.3 pkt. 1. 

5. Nauczyciel powinien rejestrować zajęcia i czynności wymienione w ust.3 pkt. 2 

w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. 

 

§ 29 

 

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

a   w szczególności:   

1) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,  

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń  

w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia 

oraz planowania dalszych działań. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków 

rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) udział w pracach zespołów przedmiotowych i problemowych; 

5) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny                      

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami; 

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, 

niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce; 

8) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do 

współpracy współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

9) realizację planu pracy zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej 

mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu 

udzielania im pomocy w nauce; 

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik 

uczenia się;  

12) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania 

trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego 

i efektywnego organizowania sobie pracy; 

13) systematyczne interesowanie się postępami uczniów w nauce, a w szczególności: 

analizowanie wspólnie z nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów 

w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, 

organizowanie pomocy w uzupełnianiu ewentualnych braków w wiadomościach  

i umiejętnościach uczniów; 

14) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych 

postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami - 

życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery 

sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, rozwijanie 

samorządności i inicjatyw uczniowskich; 
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15) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu 

wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności, np. udziału uczniów 

w życiu szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, itp.; 

16) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu;  

17) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów; 

18) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie 

pozytywnych stron ich osobowości; 

19) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 

higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

szkołą; 

20) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich 

zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

21) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji  

z wnioskami o udzielenie pomocy.  

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii 

ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród  

i udzielania kar. Wychowawca  ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową radą 

rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.  

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych 

dotyczących klas: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dokumentację wychowawcy; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) wypisuje świadectwa szkolne;  

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  

władz  szkolnych,  poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej.   

 

§ 30 

 

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

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:  

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować  

na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne 

postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne  

i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak 

przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które 

przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru; 

3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi 

do sal lekcyjnych; 

4) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych 

urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia  

do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych; 

6) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw; 

7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach 

szkolnych; 
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8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 

działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki 

oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa                         

i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły. 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po 

zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki 

ochrony indywidualnej. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia  

z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub 

ujawni się w czasie zajęć. 

7. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają 

być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla 

bezpieczeństwa. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania  

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw 

międzylekcyjnych. 

9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego w szkole. 

10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 

przestrzegać zasad ujętych w regulaminie o wycieczkachobowiązującego w szkole. 

11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 

1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia 

lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie 

odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do 

dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel 

ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy 

skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje 

taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić 

rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek należy powiadomić 

dyrektora szkoły; 

4) nauczyciel nie może zwolnić dziecka z zajęć lekcyjnych bez informacji od rodziców, 

- w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia ucznia w czasie lekcji, chore dziecko musi 

być odebrane ze szkoły przez rodziców (opiekunów prawnych) lub inną osobę dorosłą 

wskazaną przez rodzica, lub odprowadzone do domu przez wyznaczonego pracownika 

szkoły; 

5) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. 

Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji  

i po jej zakończeniu; 

6) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić  

do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów; 

7) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo; 

8) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali 

lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 

9) nauczyciel ustala szczegółowe zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

12. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 
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§ 31 

1. W szkole za zgodą organu prowadzącego może być zatrudniony dodatkowo nauczyciel 

posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w charakterze nauczyciela 

wspomagającego w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

2. Do zadań nauczyciela wspomagającego, należy:  

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie 

wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań 

zmierzających do opanowania przez ucznia zagadnień określonych w podstawie 

programowej;  

2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy 

wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;  

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

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych  

w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;  

4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone 

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

niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

5) wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez: kształtowanie prawidłowej 

postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka, informowanie na bieżąco o pracy 

ucznia  na zajęciach, udzielanie codziennych instruktaży dotyczących odrabiania 

przez dziecko pracy domowej , udzielanie porad związanych z koniecznością 

skorzystania  z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych 

(wskazywanie ich). 

§ 32 

1. W szkole tworzy się stanowisko logopedy.  

2. Do zadań logopedy należy:  

1) analiza opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dokonywanie 

badań przesiewowych; 

2) przeprowadzanie wywiadów z rodzicami; 

3) opracowywanie diagnoz logopedycznych;  

4) opracowywanie planu pracy dostosowanego do indywidualnych potrzeb  

i możliwości dziecka;  

5) organizowanie zajęć dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych; 

6) stosowanie ćwiczeń: usprawniających narządy artykulacyjne, słuchowych, 

głosowych, rytmizujących, psychoterapeutycznych, relaksacyjnych, oddechowych.  

§ 33 

1. W szkole tworzy się stanowisko psychologa szkolnego. 

2. Do zadań psychologa szkolnego należy: 

1) wspieranie rozwoju ucznia (diagnozowanie sytuacji wychowawczych, określanie 

form pomocy psychologiczno - pedagogicznej); 

2) udzielanie pomocy uczniom przeżywającym niepowodzenia szkolne na tle konfliktów 

rodzinnych, rówieśniczych, środowiskowych i szkolnych 

3)  wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

(opieka indywidualna nad uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze); 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 
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5) zapewnianie uczniom doradztwa w zakresie kierunku kształcenia i zawodu; 

6) współpracowanie z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie badań 

diagnostycznych uczniów mających problemy z nauką.  

§ 34 

1. W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego. 

2. Do zadań pedagoga, należy:  

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

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych,  a także wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

3) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

4) udzielanie porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców                                     

i nauczycieli; 

5) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom; 

6) udzielanie pomocy uczniom przeżywającym niepowodzenia szkolne na tle 

konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, środowiskowych i szkolnych; 

7) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi poradniami 

specjalistycznymi; 

8) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

9)  podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  

z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem 

rodziców i wychowawców; 

10) organizowanie spotkań (warsztatów) dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności 

wychowawczych; 

11)  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

12) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego  

i profilaktyki; 

13) udział w opracowywaniu programów profilaktyki;  

14) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli                                     

i  rodziców; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

16) współpraca z organizacjami oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie wspólnego oddziaływania na rzecz uczniów wymagających 

opieki i pomocy wychowawczej; 

17) zwracanie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień konwencji 

o prawach dziecka; 

18) organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych z zagadnieniami 

diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów; 

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

psychologiczno-pedagogicznej oraz w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb  

i możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i ich uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych. 

 

§ 35 

 

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi  

i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 



23 

 

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków 

jest potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest 

zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

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

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych  

o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora 

szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym. 

 

§ 36 

 

Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny 

szkoły.  

§ 37 

 

W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników 

szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

 

§ 38 

 

1. Religia/etyka jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażą zgodę w formie 

pisemnej.Zgoda przechowywanajest w teczce wychowawcy i obowiązuje przez cały czas 

nauki. 

2. Rodzice mogą podjąć decyzję o rezygnacji z uczęszczania dziecka na lekcje religii/etyki 

w każdej chwili. Oświadczenie rodzica o rezygnacji dziecka z zajęć religii/etyki 

wychowawca przechowuje w teczce wychowawcy.  

3. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 2 nauczyciel religii/etyki nie wystawia 

oceny uczniowi.  

4. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym i wliczana jest  

do średniej ocen.  

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

wlicza się ocenę ustaloną, jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych  

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

zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

6. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.  

7. Szczegółowe zasady bieżącego oceniania i sposoby uzasadniania ocen ucznia zawarte są              

w Przedmiotowym Systemie Oceniania (PSO) dla poszczególnych przedmiotów.  
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§ 39 

1. Ocenianiu podlegają: 

1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2)  zachowanie ucznia. 

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

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

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

do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych  

w statucie szkoły. 

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

wewnątrzszkolnego, które 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) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

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

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych  śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, objętych  pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole; 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w szkole; 

3) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali, o której mowa w § 43 ust. 2; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;  

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach ucznia w nauce, oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania  

i pisemnych prac uczniów; 

8) ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.  

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą.   
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§ 40 

 

1. W  ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco. Ocena końcowa 

nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; 

2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające 

ocenie; 

3) zasada różnorodnościwynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

4) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

5) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji 

w oparciu o okresową ewaluację; 

6) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych). 

 

§ 41 

 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez 

siebie/wybrany program  nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę 

zespołu.  

2. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i 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  programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Wymienione w pkt. 2 informacje zamieszczane są w dzienniku elektronicznym,  

na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń lub przekazywane w formie publikacji 

szkolnej. 

4. Każdy wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich 

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

6. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega 

wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym 

poinformowaniu ucznia o jej skali. 

7. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości 

i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach 

dydaktycznych.  Ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego. 

8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci 

poprzez: 

1) przekazanie zainteresowanym oryginału lub jego  kopii; 

2) udostępnienie pracy do domu, z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców; 

3) na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli; 

4) na zebraniach ogólnych; 

5) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia; 

6) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

9. Rodzicom (prawnym opiekunom) udostępnia się także dokumentację egzaminu 

klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania. 
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10. Rodzice (prawni opiekunowie) zwracają się wnioskiem do wychowawcy klasy  

o umożliwienie wglądu do dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub 

innej dokumentacji dotyczącej oceniania. 

11. Wychowawca klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji, o której mowa  

w ust. 2 w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych niezwłocznie, nie 

później jednak niż w okresie 3 dni od daty złożenia wniosku. 

12. Dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację 

dotycząca oceniania uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu  wyłącznie na terenie 

szkoły. 

13. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie i PSO. Sprawdzone  

i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 

są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom. 

14. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem 

kształcenia/ modułem, przekazuje ustnie uczniom na forum klasy wykaz umiejętności  

i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających 

stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału.  

 

§ 42 

1. W klasach I – III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i końcowa, są opisowe  

z wyjątkiem j. angielskiego i religii. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja 

nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może 

dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. 

Ocenianie ma na celu: 

1)  poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej; 

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

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć. 

2. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności 

szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na 

bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co 

zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa 

służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od 

indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju 

ucznia. 

3. Śródroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, 

analiz prac ucznia, wypowiedzi. Ocena opisowa zawiera informacje dotyczące: 

1) rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, 

matematycznej i przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego 

tempa, techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia 

i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości 

przyrody i opisywania składników przyrody; 

2) społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz 

zachowań wobec wytworów kultury; 
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3) fizycznegojako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, 

postawa ciała, sprawność i zdrowie. 

4. Śródroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie 

opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Roczną ocenę opisową 

wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen. 

5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej  

w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą z zeszytach uczniów oraz 

na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy), oraz w dzienniku 

elektronicznym. 

6. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy 

z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz 

w toku comiesięcznych konsultacji. 

7. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się 

ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – 

VIII. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

1) słowną wyrażoną ustnie; 

2) pisemną; 

3) wyrażoną symbolem graficznym; 

4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII. 

8. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

9. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk 

podpisany przez wychowawcę dołącza się do arkusza ocen w formie załącznika. 

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami 

opisowymi. 

§ 43 

 
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne - na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku 

szkolnego, 

b) końcowe- są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji.  

2. Ustala się je według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:  

1) stopień celujący  - 6 - cel, 

2) stopień bardzo dobry  - 5 - bdb, 

3) stopień dobry   - 4 - db, 

4) stopień dostateczny  - 3 - dst, 

5) stopień dopuszczający - 2 - dop, 

6) stopień niedostateczny - 1 - ndst.  

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

w  ust. 2 pkt 1-5. 

4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2 

pkt 6.  

5. Dopuszcza się stosowanie znaków „ + „   „ – „  w bieżącym ocenianiu. 

6. Oceny bieżące odnotowuje się w elektronicznym dzienniku lekcyjnym klasy w formie 

cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne - w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-08-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-08-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-08-2015&qplikid=1#P1A329
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w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych  

i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu. 

7. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi 

na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających 

się według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły, a także podczas 

indywidualnych konsultacji z nimi. 

8. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

1) prace pisemne: 

a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów, nie musi być    

zapowiadana; 

b) praca klasowa (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału 

określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin 

winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym; 

2) praca i aktywność na lekcji; 

3) odpowiedź ustna; 

4) praca projektowa; 

5) praca domowa; 

6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji; 

7) twórcze rozwiązywanie problemów. 

9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne  

oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych 

zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą 

być dodatkowo wyrażone ocenami opisowymi. 

10. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna uwzględnia poziom i postępy  

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio 

wymagań i efektów kształcenia, o których mowa w art. 44b ust. 3 ustawy, dla danego 

etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

§ 44 

 

1. Uczeń podlega ocenianiu bieżącemu. 

2. Bieżące ocenianie wynika z przedmiotowych zasad  oceniania i winno być dokonywane 

systematycznie. 

3. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego 

przedmiotu. 

4. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób 

może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne. 

5. Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka, oparta na  treści z 3 ostatnich lekcji, 

jeśli przedmiot jest realizowany w wymiarze co najmniej dwóch godzin w tygodniu.  

W przypadku przedmiotu realizowanego w wymiarze jednej godziny tygodniowo 

niezapowiedziana kartkówka może obejmować treść tylko ostatniej lekcji. 

6. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej: 

1) pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie 

godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową; 

2) praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z conajmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem; 

3) prace klasowe ze wszystkich przedmiotów oprócz języka polskiego, powinny być 

sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania 

pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie 

przekroczony, nauczyciel wpisuje oceny tylko za zgodą ucznia (do terminu dwóch 

tygodni nie wlicza się przerw świątecznych i ferii); 

4) prace klasowe i wypracowania z języka polskiego powinny być sprawdzone w ciągu 

trzech tygodni; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-08-2015&qplikid=1#P1A329
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5) uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał 

ocenę niedostateczną, powinien ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

przedmiotu, określony w Przedmiotowym Systemie Oceniania; 

6) w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe/ 

sprawdziany, jedną w ustalonym dniu; 

7) progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 

a) 100% - 96%  - stopień  celujący; 

b) 95 %  - 85 %  - stopień bardzo dobry; 

c) 84 %- 68 %  - stopień dobry; 

d) 67 %- 50 %  - stopień dostateczny; 

e) 49% -30 %  - stopień dopuszczający; 

f) 29% -   0% - stopień niedostateczny. 

 

§ 45 
 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej  

w Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika 

lekcyjnego na życzenie ucznia. 

3. Nauczyciel powinien odstąpić od oceniania ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji 

losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia).  

 

§ 46 

 

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są 

w programach nauczania. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

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

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

3. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

1) posiadł wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej oraz opanował 

wiadomości znacznie wykraczające poza podstawę programową; 

2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych 

uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program 

opracowany przez nauczyciela; 

3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał 

tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej; 



30 

 

4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych  

i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne 

porównywalne   sukcesy, osiągnięcia.  

4. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej 

danego przedmiotu oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

2) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem 

nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

5. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopniu 

zadowalającym; 

2) zna najważniejsze pojęcia, wiadomości i posiada podstawowe umiejętności; 

3) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu  trudniejszym 

wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; 

4) jest aktywny w czasie lekcji. 

6. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował podstawowe elementy wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie 

programowej, pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień; 

2) wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym; 

3) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 

7. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki 

te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo 

najwyższych); 

2) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności. 

8. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował 

wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach  

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie 

dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) 

zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności.  

9. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować  pracę z uczniem, w szczególności 

poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie pisemnej 

opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej.   

10. Przyustalaniuocenyzwychowaniafizycznego,techniki ,zajęćtechnicznych,plastyki,muz

ykiizajęćartystycznychnależywszczególnościbraćpoduwagęwysiłekwkładanyprzezuc

zniawwywiązywaniesięzobowiązkówwynikającychzespecyfikitychzajęć, 

awprzypadkuwychowaniafizycznego-

takżesystematycznośćudziałuwzajęciachorazaktywnośćuczniawdziałaniachpodejmow

anych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej na  podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. 

12. 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. 

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.10, uniemożliwia ustalenie 

oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zwolnienie z zajęć przekroczyło 

50% planowanych zajęć w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a 

w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „zwolniony” albo 
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„zwolniona”. Uczeń może być klasyfikowany, jeżeli posiada wymaganą przez 

nauczyciela liczbę ocen cząstkowych, pozwalających na ustalenie oceny śródrocznej lub 

rocznej. 

14. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 11 jest obowiązany być obecny na lekcji. 

W przypadku, gdy przypadają one na ostatniej lub pierwszej godzinie lekcyjnej, uczeń 

może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców. 

15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych   

i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia. 

16. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia  ucznia z  wadą  słuchu lub  

z głęboką dysleksją  rozwojową, z afazją, , ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  lub  

z autyzmem   z  nauki  drugiego  języka obcego  do końca danego etapu edukacyjnego 

(jeżeli w szkole jest nauczany drugi język obcy jako obowiązkowy). 

17. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.14, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia  

z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia. 

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo                               

„zwolniona”. 

§ 47 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i 

ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania. 

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I okresu, a roczne na koniec              

zajęć edukacyjnych. 

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne 

na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. 

5. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia  

o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej  

i odnotowują ten fakt wpisem oceny proponowanej do dziennika elektronicznego. 

6. Na 2 tygodnie przed terminem rady klasyfikacyjnej, nauczyciele informują uczniów,  

w dzienniku elektronicznym, o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych 

lub rocznych  i o klasyfikacyjnej ocenie  zachowania. 

7. Na 1 tydzień przed terminem rady klasyfikacyjnej, nauczyciele wystawiają ostateczne 

oceny. 

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

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu wiadomości 

określa § 51  statutu szkoły.  

 

§ 48 

 

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez 

nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w statucie szkoły. 

2. Ocena przewidywana może ulec podwyższeniu lub obniżeniu. 

3. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  

stopień, z wyłączeniem oceny celującej. 
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4. Warunkiem ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną jest nieprzystąpienie 

ucznia do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  

i prac z ważnych przyczyn niezależnych od ucznia np. długotrwała choroba. 

5. Chęć ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę z przedmiotu uczeń zgłasza 

nauczycielowi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o ocenie przewidywanej. 

6. Aby podwyższyć przewidywaną ocenę roczną, uczeń pisze sprawdzian wiadomości  

z zakresu objętego wymaganiami edukacyjnymi na dany stopień szkolny lub odpowiada 

ustnie. 

7. Nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi także wykonanie dodatkowej pracy. Sposób 

uzyskania oceny wyższej niż przewidywana jest ustalany dla każdego ucznia 

indywidualnie, zależnie od bieżących osiągnięć. 

8. Wszelkie działania zmierzające do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny należy 

zakończyć na tydzień przed  ostatecznym wystawieniem stopnia. 

 

§ 49 

 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z powodu określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na prośbę jego rodziców (prawnych 

opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

W przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy 

programowo najwyższej lub nie kończy szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę 

profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych. 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje 

do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć 

artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także 

oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

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

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu                  

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 

technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Egzamin  klasyfikacyjny przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych   

w  obecności  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  

pokrewnych  zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub 

obowiązek szkolny poza szkołą,   przeprowadza  komisja,  powołana  przez  dyrektora  

szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  

obowiązku  nauki  poza  szkołą. 

12. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  

kierownicze  –    jako przewodniczący komisji; 
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2) nauczyciele obowiązkowych  zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

13. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 12 uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 

jednego dnia. 

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

rodzice  ucznia. 

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

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

17. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  

ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 16 oraz § 50. 

18. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny 

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

 

§ 50 

 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. 

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

z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i wychowania 

fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

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

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na 

dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać 

wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 44 według pełnej skali ocen.                         

W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami                  

w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w dokumentacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

8. 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 egzaminatora innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły. 

9. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
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3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną                            

z zastrzeżeniem § 51 ust. 1. 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                         

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

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

13. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, 

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. 

14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy 

komisji mają zastosowanie przepisy §50 ust. 2-9. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

§ 51 

 

1. Uczeń lub jego rodzice  mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,  

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być  

zgłoszone w  terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  

edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  

ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości   

i  umiejętności  ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala  roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się  

z uczniem i jego rodzicem. 

4. W skład komisji, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  ust. 4 pkt. 3,  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. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może  być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

7. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna, z wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  

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

egzaminu poprawkowego. 
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8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający  

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt 8, dołącza się pisemne prace ucznia i  zwięzłą  

informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do  niego w dodatkowym  

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

11. Przepisy  ust1-9  stosuje  się  odpowiednio w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej                    

z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku  egzaminu poprawkowego. 

12. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja  

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się  

z uczniem i jego rodzicem. 

 

§ 52 

 

1. Ramowe kryteria oceny zachowania zostały określone w WSO. 

2. Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców  

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali,  z  podanymi skrótami:  

1) wzorowe  - wz; 

2) bardzo dobre  - bdb; 

3) dobre   - db; 

4) poprawne  - popr; 

5) nieodpowiednie - ndp; 

6) naganne  - ng.  

5. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

6. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  

program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się 

oceny zachowania. 

7. Uczeń lub jego rodzice  mogą  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna  ocena  klasyfikacyjna zachowania została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  

prawa dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone  

w  terminie 2 dni od dnia  zakończenia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

8. Dyrektor  szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  

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

powołuje komisje, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą  

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 



36 

 

9. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  kierownicze  

–  jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,  

4) pedagog, 

5) przedstawiciel samorządu szkolnego, 

6) przedstawiciel rady rodziców. 

10. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna. 

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych 

zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

§ 53 

 

1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. 

Ocenę tę przedkłada  do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę 

przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. 

2. Zespół  klasowy proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie  

z kryteriami ocen zachowania. 

3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany 

oddział. 

4. Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w dzienniku 

elektronicznym. 

5. Przewidywana naganna ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na 

miesiąc przed  radą  klasyfikacyjną, pozostałe przewidywane oceny zachowania na trzy 

tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 

6. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy                       

w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zgłoszenia przez uczących 

dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub 

podwyższenie oceny zachowania. 

 

§ 54 

 

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

1) wywiązywaniu się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3. Przy ocenie z zachowania należy uwzględniać osiągnięcia ucznia w działalności  

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

zachowania, a ocena zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych ani na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły  

z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi 

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę roczną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej nie kończy szkoły. 

7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym zespole klasowym, uczniów danej 

klasy oraz ocenianego ucznia.  

8. Jako ocenę wyjściową z zachowania przyjmuje się ocenę dobrą. 

9. W przypadku oceny nagannej wychowawca zapoznaje radę pedagogiczną z treścią oceny, 

konkretnymi środkami wychowawczymi i ich skutkami. 

10. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 

 

§ 55 

 

1. Ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który jest wzorem dla wszystkich pod każdym 

względem: 

1) uczęszcza regularnie na zajęcia, nie spóźnia się. Każdorazową nieobecność 

spowodowaną chorobą lub ważną przyczyną usprawiedliwia u wychowawcy  

w terminie siedmiu dni, 

2) jest aktywny podczas zajęć lekcyjnych, 

3) czynnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły (np. pełni funkcje w samorządzie 

szkolnym),  

4) poszukuje nowych obszarów dla swej aktywności, problemów do rozwiązania, 

5) samodzielnie stawia sobie pewne cele, wymagające kreatywnego myślenia  

i konsekwencji w ich realizacji, 

6) bardzo chętnie bierze udział w konkursach, olimpiadach, rozgrywkach, zawodach  

i innych formach sprawdzających wiedzę, umiejętności i sprawność fizyczną, 

7) podejmuje się dodatkowych zadań, np. samodzielnie opiekuje się roślinami lub 

zwierzętami w klasie, redaguje gazetki ścienne, 

8) wzorowo przestrzega regulaminów szkolnych, 

9) z szacunkiem odnosi się do koleżanek, kolegów, nauczycieli oraz innych osób. Na co 

dzień używa zwrotów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.  

10) dba o kulturę słowa i gestu, 

11) nie stosuje używek, nie ulega nałogom, 

12) dba o ład i estetykę szkoły, 

13) poświęca swój czas innym, pomagając w nauce, jak i innych sprawach życiowych, 

14) postępuje zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich, reaguje na 

dostrzeżone przejawy zła, 

15) dba o zdrowy styl życia, 

16) rozwija własne zainteresowania poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach 

pozaszkolnych, np. zespołach tanecznych, klubach sportowych. 

2. Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania szkoły dotyczące 

zachowania: 

1) uczęszcza regularnie na zajęcia, nie spóźnia się,  
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2) każdorazową nieobecność usprawiedliwia w terminie 7 dni, 

3) swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, 

4) chętnie służy pomocą koleżeńską, zarówno w nauce, jak i w innych sprawach 

życiowych, 

5) aktywnie uczestniczy w życiu zespołu klasowego i szkoły, na prośbę nauczyciela 

wykonuje także dodatkowe zadania, 

6) pracuje rzetelnie, stawia sobie wymagania proporcjonalne do swoich uzdolnień, 

7) dba o dobrą atmosferę w klasie, 

8) cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych, 

9) dba o kulturę słowa i gestu, 

10) jest uczciwy w postępowaniu, reaguje na przejawy brutalności i przemocy, 

11) odpowiedzialnie spełnia obowiązki, wypełniając powierzone zadania, 

12) przestrzega regulaminów szkoły, 

13) stosuje zdrowy tryb życia, nie ulega nałogom. 

3. Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, którego zachowanie postrzegane jest jako pozytywne, 

choć nie oznacza to, że nie może być lepsze: 

1) uczęszcza regularnie na zajęcia, zwykle nie spóźnia się na lekcje, a wszystkie 

nieobecności usprawiedliwia w wyznaczonym czasie, 

2) pilnuje się, by nie powiedzieć więcej niż wypada, 

3) dba o swoje zdrowie, wystrzega się nałogów, 

4) stara się przestrzegać regulaminów szkolnych, 

5) wykonuje wszystko w miarę solidnie, 

6) reaguje na krzywdę i przemoc, sam stara się nie wywoływać sytuacji konfliktowych, 

7) jego sposób bycia nie narusza godności własnej i innych, 

8) pracuje nad sobą, stara się być coraz lepszym, 

9) uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

4. Ocenępoprawną – otrzymuje uczeń, którego zachowanie nie wymaga specjalnych 

interwencji, postawa zaś i styl bycia nie budzą wśród innych negatywnych odczuć: 

1) zwykle regularnie uczęszcza na zajęcia, zdarza się, że nieobecności nie 

usprawiedliwia lub usprawiedliwia po terminie, dopiero na wezwanie wychowawcy, 

2) niechętnie zabiera głos w dyskusjach, na lekcjach pozostaje bierny, 

3) bardzo często przychodzi na lekcję nieprzygotowany, zapomina o odrabianiu prac 

domowych, nie dotrzymuje danego słowa, 

4) uchyla się od wypełniania obowiązków szkolnych, 

5) często zapomina o stroju galowym i obuwiu zmiennym, 

6) nie angażuje się w życie klasy i szkoły, powierzone zadania wykonuje na wyraźne 

polecenie nauczyciela, 

7) stara się dbać o kulturę słowa, jednak zdarza się, że nie używa słów 

grzecznościowych, stosuje słowa obraźliwe i wulgaryzmy, 

8) zdarza się, że uczeń palił papierosy lub pił alkohol, 

9) nie zawsze postępuje zgodnie z zasadą uczciwości i życzliwości, 

10) niektóre sytuacje konfliktowe rozwiązuje w sposób agresywny, 

11) pomimo uchybień w zachowaniu stara się pracować nad sobą. 

5. Ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który lekceważy obowiązki szkolne, 

świadomie łamie przepisy wewnątrzszkolne, a jego zachowanie budzi poważne 

zastrzeżenia: 

1) nieregularnie uczęszcza na zajęcia, spóźnia się lub celowo opuszcza pojedyncze 

lekcje, 

2) swoją postawą i nieodpowiednim zachowaniem na lekcjach przeszkadza innym  

w zdobywaniu wiedzy, 

3) unika odpowiedzialności za swoje czyny, 

4) nie angażuje się w pracę na rzecz zespołu klasowego i szkoły, 

5) często nie postępuje zgodnie z zasadą uczciwości, 

6) nie okazuje szacunku wobec koleżanek i kolegów oraz osób dorosłych, zapomina  

o formach grzecznościowych, 
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7) bywa nietaktowny, często używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusji, obraża 

innych, 

8) drwi i cieszy się z niepowodzenia kolegów, 

9) lekceważy uwagi dotyczące jego postępowania, 

10) nie dąży do zmiany swojego zachowania, odrzuca oferowaną pomoc, 

11) nie przywiązuje uwagi do swojego wyglądu, nie dba o higienę osobistą, ulega 

nałogom. 

6. Ocenę naganną – otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów wymaganych na ocenę 

nieodpowiednią i nie dąży do zmiany swojego zachowania, a ponad to: 

1) lekceważy postanowienia regulaminu szkoły, 

2) nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne i nie usprawiedliwia nieobecności. 

3) celowo utrudnia pracę na lekcji, 

4) ujawnia agresywną postawę w relacjach międzyludzkich, cechuje go brutalność  

w słowach i czynach, 

5) nieporozumienia koleżeńskie załatwia siłą, stwarza atmosferę strachu, 

6) przywłaszcza sobie cudzą własność, 

7) ulega nałogom, 

8) dewastuje mienie szkolne, 

9) świadomie stwarza zagrożenie zdrowia i życia swojego oraz rówieśników, 

10) wchodzi w konflikt z prawem. 

7. W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach wychowawca może przy ustalaniu 

oceny z zachowania uwzględnić widoczną poprawę i wystawić ocenę wyższą niż 

wynikałaby ona ze szczegółowych kryteriów.  

8. W wyjątkowych przypadkach, gdy uczeń rażąco uchybił ogólnym kryteriom oceny  

z zachowania, po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez radę pedagogiczną 

wychowawca klasy w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić wcześniej 

ustaloną ocenę z zachowania. O zaistniałym fakcie niezwłocznie informuje rodziców 

ucznia. 

 

§ 56 

 

1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone  w podstawie  

w odniesieniu do wybranych przedmiotów  nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy 

egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. 

2. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi 

do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki 

uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

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

obowiązkowych, tj.: 

1) języka polskiego; 

2) matematyki; 

3) języka obcego nowożytnego. 

6. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych 

nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 

ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się  

w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.: 

1) języka polskiego; 

2) matematyki; 

3) języka obcego nowożytnego; 

4) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia lub historia. 
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8. Egzamin odbywa się w kwietniu . Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie 

 przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.  

9. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

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

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

3) trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również 

egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut. 

10. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis  

 z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę .   

11. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także 

przynosić  i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych .  

12. W arkuszu egzaminacyjnym  z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania  zamknięte 

(tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak  

i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).   

13. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie  

o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty . Na zaświadczeniu podany będzie 

wynik procentowy oraz wynik na skali  centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. 

14. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej ), które uczeń 

 zdobył za zadania z danego przedmiotu.   

15. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej ), 

którzy  uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.   

16. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej .  

17. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego,  

 w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację 

 o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych ,  którego uczeń 

uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego . Osoby  pełnoletnie składają taką 

deklarację samodzielnie.  

18. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu 

 przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim , organizowanych  z 

zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony  z 

egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne  

z uzyskaniem  z przedmiotu najwyższego wyniku.  

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

 niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz 

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

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

formach dostosowanych do ich potrzeb . Szczegółowe  informacje dotyczące dostosowań 

są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach. 

20. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty określa dyrektor szkoły 

na podstawie informatora CKE w szkolnych procedurach przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty. 

 

§ 57 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  

uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego,  

z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Uczeń klas I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję  

do klasy programowo wyższej. 

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

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

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

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodzicówucznia lub na wniosek 

rodzicówucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
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4. Na wniosek rodzicówucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodzicówucznia 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. 

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania realizowanym w klasie programowo wyższej.  

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim           

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł 

laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej 

niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 

8. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest 

klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny 

zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania 

nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

9. Uczeń, który w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  

ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobra  ocenę  zachowania,  otrzymuje  

promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem. 

10. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli  w wyniku  klasyfikacji rocznej,  na  którą  

składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie  

programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych, 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

oraz przystąpił do sprawdzianu szóstoklasisty. Obowiązek przystąpienia do sprawdzianu 

nie dotyczy uczniów zwolnionych ze sprawdzianu na podstawie odrębnych przepisów. 

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

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

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

wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych  

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

zaokrągla do liczby całkowitej w górę. 

13. Komisja stypendialna, typuje uczniów do jednorazowego stypendium. 
 

§ 58 

 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

Wzory świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 

osiągnięcia określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim                    

wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli 

wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-09-2015&qplikid=1#P1A6
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6. Oddziały przedszkolne wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym 

informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje 

wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym 

dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację  

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie 

dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym.  

7. Uczeń szkoły podstawowej, który przystąpił do egzaminu ósmoklasisty otrzymuje 

zaświadczenie o wynikach. 

8. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne   

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez 

umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

9. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania. 

10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia 

szkoły, świadectw dojrzałości i aneksów do tych świadectw oraz zaświadczeń.  

11. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania prowadzonej przez szkołę. 

12. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie 

kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym 

nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się 

adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub 

upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

13. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły. Dokumenty, o których 

mowa podlegają wymianie.  

14. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu lub zaświadczenia  uczeń/absolwent 

może wystąpić odpowiednio  do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora 

oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

15. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty 

skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany 

przez dyrektora szkoły. 

16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się : 

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –              

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkół; 

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu 

lub środowiska szkolnego. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

System doradztwa zawodowego 
 

§ 59 

 

W szkole organizowane są działania mające pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań 

i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich 

rzeczywistości społecznej, mające ułatwić młodemu człowiekowi podjęcie wyborów 

edukacyjnych i zawodowych, świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.  
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§60 

 

W klasach VII – VIII należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia i kariery 

zawodowej. 

 

§ 61 

1. Zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży; 

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery; 

4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych   

i zawodowych; 

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

6) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów  w świadomym 

wyborze szkoły; 

7) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny   

i zawodowy uczniów; 

8) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa 

zawodowego; 

9) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi, 

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa 

zawodowego. 

§ 62 

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach: 

1) zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin  

w jednym roku szkolnym; 

2) pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane  

na godzinach wychowawczych, 

3) spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów, 

4) wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących, 

5) konkursy; 

6) udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu  

i planowania dalszej kariery zawodowej; 

7) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców  i nauczycieli; 

8) giełdy szkół ponadpodstawowych; 

9) obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych; 

10) praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie   z zasobów 

Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 

wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”; 

11) wywiady i spotkania z absolwentami. 
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§ 63 

1. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

1) pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej; 

2) poznawanie siebie, zawodów; 

3) analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia; 

4) indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły; 

5) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego; 

6) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów; 

7) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych. 

 

§64 

1. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc                       

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia; 

3) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł 

dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, 

europejskim i światowym na temat:  

a) rynku pracy,  

b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,  

c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach 

świata pracy,  

d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych   

w  życiu codziennym i zawodowym,  

e) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami 

emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym, 

f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej,  

g) porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych; 

4) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich 

rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów  

do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 

6) kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych   

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.; 

7) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły; 

8) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie 

spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do 

pracy z uczniami; 

9) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie:  

g) tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, 

zgodnie ze statutem szkoły, 

h) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, 

zawartych w programie wychowawczym szkoły; 

10) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji; 

11) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, 

CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym; 

12) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: 

kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy 

OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej 

przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców; 
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13) stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – 

gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-

edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, 

poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce 

dydaktyczne). 

§ 65 

 

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) psychologa szkolnego; 

5) bibliotekarzy; 

6) nauczyciela doradztwa zawodowego; 

7) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy); 

8) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania 

wyborów zawodowo-edukacyjnych. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 66 

 

1. Każdy uczeń ma prawo do:  

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 

3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 

4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 

6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

7) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 

szkolnej; 

8) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie 

ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami; 

9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę 

klasy; 

10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych 

przepisach; 

11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 

12) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

13) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 

określonych przez dyrektora szkoły; 

14) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

15) zwracania się do dyrektora szkoły, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach 

osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 

16) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw 

innych; 
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17) wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych bez 

konieczności odrabiania pracy domowej; 

18) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy 

komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu 

decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego 

stanowiącego wniosek o takie zwolnienie; 

19) być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu; 

20) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach 

rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 

edukacyjnych; 

21) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych 

opiekunów); 

22) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzień,                        

a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej; 

23) uczeń ma prawo do poprawy ocen śródokresowych w terminie i w sposób ustalony                         

z nauczycielem przedmiotu a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie 

poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej; 

24) Dzień Dziecka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są 

działania    o charakterze opiekuńczo- wychowawczym. 

 

§ 67 

 

1. Każdy uczeń ma obowiązek:  

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 

2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia  

w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 

4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, 

wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy; 

5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:  

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,  

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,  

c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 

6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

7) przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej 

pierwszej lekcji w danym dniu; 

8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

9) usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie; 

10) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział 

traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

11) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 

12) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 

13) dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się 

wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać 

środków odurzających; 

14) pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe  

z przyczyn od nich niezależnych; 

15) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie 

dobranej fryzury; 

16) posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg 

harmonogramu badań.  
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§ 68 

 

1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze  

na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego 

przedmiotu po spełnieniu warunków: 

1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być 

zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu; 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie 

zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności  

na zajęciach.  

2. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze  

na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma obowiązek  

uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one 

umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych 

ćwiczeń fizycznych, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka, o ile 

jest wprowadzony,  po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

 

§ 69 

 

Uczeń klasy VIII lub uczeń zmieniający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą. 

Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa. 

 

§ 70 

 

1. Uczniom nie wolno: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków  

o podobnym działaniu; 

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym 

działaniu; 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 

4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) zapraszać obcych osób do szkoły; 

7) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy  

i zgody   zainteresowanych; 

8) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych 

informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

2. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez 

uczniów na terenie szkoły określa regulamin. 

 

§ 71 

 

1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju 

uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze. Strój nie powinien zwracać 

szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji. 

2. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, 

ramiona oraz z dużymi dekoltami. 

3. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, 

noszenia dużej ilości biżuterii. 
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4. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach 

obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów. 

5. Strój na wychowanie fizyczne jest określony przez nauczyciela przedmiotu. 

6. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne w czasie 

określonym przez dyrektora szkoły. 

7. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia 

Edukacji, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja,  obowiązuje 

uczniów strój galowy tj. elegancka biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica  

w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych 

ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio 

wcześniej. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

Nagrody i kary stosowane wobec uczniów 

 

§ 72 

 

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, 

samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich; 

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej; 

3) dyplom; 

4) list gratulacyjny do rodziców ucznia; 

5) odznaka ,,Wzorowy uczeń”, 

6) odznaka ,,Omnibus”; 

7) nagrody rzeczowe; 

8) jednorazowe stypendia. 

4. Nagrody finansowane są przez radę rodziców oraz z budżetu szkoły. 

5. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem 

pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał 

średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe 

lub bardzo dobre zachowanie. 

6. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie  

z regulaminem. 

 

§ 73 

 

1. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) uwaga ustna nauczyciela; 

2) uwaga ustna nauczyciela z wpisem do dziennika; 

3) upomnienie wychowawcy klasy; 

4) upomnienie dyrektora szkoły; 

5) nagana dyrektora szkoły udzielona w obecności klasy; 

6) nagana dyrektora szkoły udzielona wobecności szkoły; 

7) zakaz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez szkołę do momentu 

zniesienia kary przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy; 

8) przeniesienie ucznia do innej szkoły. 
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2. Kara wymierzana jest na wniosek: 

1) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły; 

2) rady pedagogicznej; 

3) innych osób. 

3. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem  

do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi; 

2) dopuszcza się kradzieży; 

3) wchodzi w kolizje z prawem; 

4) demoralizuje innych uczniów; 

5) permanentnie narusza postanowienia statutu. 

4. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 

1) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej 

karze do rady pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy; 

2) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej 

karze z wnioskiem o jej uzasadnienie; 

3) odwołania się od decyzji rady pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni  

od daty powiadomienia go o wymierzonej karze. 
 

§ 74 

 

1. Rada  pedagogiczna   szkoły   może  podjąć uchwałę o  rozpoczęcie  procedury karnego  

przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły 

podejmuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.  

2. Wykroczenia stanowiące podstawę złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły: 

1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  

zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników szkoły;  

2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;  

3) świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  

szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;  

4) narusza zasady współżycia społecznego 

5) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;  

6) kradzież;  

7) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;  

8) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;  

9) czyny nieobyczajne; 

10) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

11) notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania        

wcześniejszych środków dyscyplinujących;  

12) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej; 

13)  fałszowanie dokumentów szkolnych;  

14) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

3. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  wnioskowania  o przeniesienie do innej 

szkoły. 

 

§ 75 

 

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz 

protokół zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa,  

Dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania. 

2. Dyrektor  szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  

posiedzenie  rady pedagogicznej szkoły.  

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być 

wychowawca klasy, pedagog  (psycholog)  szkolny,  Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń  

może  się  również  zwrócić o opinię do samorządu uczniowskiego. 
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4. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić radzie  pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  

ucznia  jako  członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania analizy,  wychowawca  

klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  radę 

pedagogiczną  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych  i dyscyplinujących, 

zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej itp.  
5. Rada pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje 

uchwałę dotyczącą danej sprawy.   

6. Rada pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły.  

7. Dyrektor szkoły informuje samorząd uczniowski o decyzji rady pedagogicznej celem 

uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie 

wstrzymuje wykonania uchwały rady pedagogicznej. 

8. W przypadku niepełnoletniego ucznia dyrektor szkoły kieruje sprawę do 

Zachodniopomorskiego Kuratora  Oświaty. 

9. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i  podpisują  rodzice  lub   prawny opiekun.   

10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego                     

w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

11. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać   

na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji.  

 

ROZDZIAŁ X 

Zasady przyjmowania oraz skreślania z listy uczniów 

§76 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

2. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia. 

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

Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 6  lat. 

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

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko : 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub 

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

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, złożoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą 

pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

 

§ 77 

 

1. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny, dokonuje dyrektor szkoły 

podstawowej, w obwodzie której  dziecko mieszka.  

2. Odroczenia dokonuje się  na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 7 lat, jednak nie później niż do 31 sierpnia. 

3. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego.  
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4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

5. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, 

na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

6. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek  

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa w 

ust.5 i 6 składa się nie później niż do 31 sierpnia.  

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 i 6 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 

 

§ 78 

 

1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie 

decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na 

wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 

16 ust. 8 - 14 ustawy o systemie oświaty. 

2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 może 

otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej 

szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której 

dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 

§ 79 

Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§ 80 

Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność  

w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  

w szkole podstawowej. 

§ 81 

1. Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 

szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

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

podstawowej w obwodzie, w których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku 

szkolnego poza szkołą obwodową. 

§ 83 

 

1. Do oddziałów przedszkolnych, szkoły podstawowej  przyjmuje się z urzędu kandydatów 

zamieszkałych na terenie obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia do szkoły dziecka 

przez rodziców lub prawnych opiekunów. 
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2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, 

może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami. 

3. Kryteria naboru na wolne miejsca dla dzieci z poza obwodu określa organ prowadzący   

w terminie do końca stycznia. 

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz wykaz dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania  

za poszczególne kryteria określa organ prowadzący szkołę w terminie do końca stycznia. 

 

§ 83 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

2. Dyrektor szkoły  ma prawo dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym 

zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.   

 

§ 84 

 

1. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania komisji rekrutacyjnej, a także 

zakres  oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu 

rekrutacyjnym określa regulamin rekrutacji  zwany dalej regulaminem. 

2. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy komisji, określony w regulaminie 

dotyczy także postępowania uzupełniającego tj. postępowania po przeprowadzonym 

postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej odbywają się w terminie rekrutacji, podawanym  

w każdym roku szkolnym do publicznej wiadomości. 

4. Przewodniczący komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie 

nadzwyczajnym. 

5. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje, prowadzi i nadzoruje przewodniczący 

komisji. 

6. Udział w posiedzeniach komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków. 

7. Postanowienia komisji rekrutacyjnej są wiążące, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 

2/3 składu komisji.  

8. Członkowie komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych 

z pracą komisji tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami. 

9. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład 

osobowy, ustalenia komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego  

i członków. 

10. Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadzi sekretariat szkoły. 

 

§ 85 

 

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami; 

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego; 

3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego, zgodnie  

z  wymogamiart. 20 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wywieszonej w 

widocznymmiejscu w siedzibie placówki, zawierającej imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej; 

4) podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, 

zgodnie z wymogami art. 20 ust.4 ustawy o systemie oświaty; 

5) w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę 

wolnych miejsc; 
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6) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego; 

7) sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna 

kandydata, uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy 

przyjęcia zawiera: przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  

w postępowaniu rekrutacyjnym; 

8) w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca 

sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania 

rekrutacyjnego według tych samych zasad, w przypadku wolnych miejsc  

w placówce. 

§ 86 

 

1. Do obowiązków członków komisji należy w szczególności: 

1) uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji; 

2) czynny udział w pracach komisji; 

3) wykonywanie poleceń przewodniczącego; 

4) zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki; 

5) ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów. 

 

§ 87 

 

1. Do obowiązków przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do szkoły; 

2) opracowanie harmonogramu posiedzeń komisji oraz porządku zebrań; 

3) zawiadomienie członków komisji o terminie i miejscu zebrań komisji; 

4) dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do szkoły, w oparciu  

o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne; 

5) przewodniczenie zebraniu komisji; 

6) sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie; 

7) sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do dalszej 

pracy. 

 

§ 88 

 

1. Komisja rekrutacyjnej pracuje według następującego porządku: 

1) sprawdzenie pod względem formalnym złożonych wniosków; 

2) w przypadku braków formalnych komisja wyklucza je z postępowania rekrutacyjnego; 

3) ustalenie liczby kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, a ubiegających się  

o przyjęcie do szkoły; 

4) ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

5) sporządzenie cząstkowego protokołu z części wstępnej. Protokół powinien zawierać: 

liczbę wolnych miejsc w szkole, liczbę złożonych wniosków ogółem, wykaz  

kandydatów do przyjęcia „z urzędu” tj. kandydatów zamieszkałych w obwodzie 

szkoły. Wykaz ten powinien być sporządzony w formie tabeli, zaś kandydaci zapisani 

w porządku alfabetycznym. 

 

§ 89 

 

1. I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy wyłącznie wniosków rodziców/opiekunów 

kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły i polega na przyjęciu „z urzędu” 

kandydatów z obwodu szkoły. 

2. II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się, gdy po przyjęciu wszystkich 

kandydatów  z obwodu szkoła posiada wolne miejsca – rekrutację prowadzi się dla 

zamieszkałych poza obwodem. 

3. Ustala się listę kandydatów z największą liczbą punktów. 
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4. Przygotowuje się listę kandydatów przyjętych i nieprzyjęty oraz liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia. 

5. Postępowanie uzupełniające prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

6. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny. 

 

§ 90 

 

Uczeń objęty obowiązkiem szkolnym nie może zostać skreślony z listy uczniów.  

Na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do 

Kuratora Oświaty o karne przeniesienie ucznia do innej szkoły zgodnie z zasadami 

określonymi w § 74. 
 

ROZDZIAŁ XI 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

§ 91 

 

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

§ 92 

Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne,  

a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

§ 93 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia  

i umożliwianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 

przez ucznia; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym;  

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  

z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu 

nauczycieli w tym zakresie; 

8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym kierunku; 

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 
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10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

§ 94 

1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych uczniów, wynikających z: 

1) szczególnych uzdolnień; 

2) niepełnosprawności; 

3) niedostosowania społecznego; 

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

5) specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

7) choroby przewlekłej; 

8) zaburzeń zachowania lub emocji; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnychzwiązanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego. 

 

§ 95 

 

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności: 

a) terapeuta, 

b) logopeda, 

c) pedagog, 

d) psycholog, 

e) zatrudnieni w szkole specjaliści. 

 

§ 96 

 

1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić 

działania pedagogiczne, których celem jest: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych; 

2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem; 

3) realizacja zaleceń i ustaleń zawartych w IPET; 
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4) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy. 

 

§ 97 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/specjalista 

informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego. 

2. O pomoc psychologiczno–pedagogiczną mogą wnioskować także, w przypadkach, jak  

w ust. 1: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) poradnia psychologiczno–pedagogiczna; 

4) dyrektor szkoły/przedszkola; 

5) pielęgniarka szkolna; 

6) pracownik socjalny; 

7) asystent rodziny; 

8) kurator sądowy; 

9) organizacje pozarządowe, i inne instytucje lub podmioty działające na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży.  

3. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych wnioski składa się w formie pisemnej 

w sekretariacie szkoły. 

 

§ 98 

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego 

nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia  

i jego potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 

nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

 

2. Szkoła świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach zorganizowanych: 

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne; 

4) gimnastyka korekcyjna; 

5) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia 

o charakterze terapeutycznym; 

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

7) zindywidualizowanych ścieżek kształcenia. 

3. Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga 

szkolnego; 

2) porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga 

szkolnego; 

3) warsztaty i szkolenia dla rodziców; 
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4) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli i rodziców – zgodnie  

z planem nadzoru pedagogicznego. 

 

§ 99 

 

1. W szkole powołuje się zespół pomocy uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem 

niedostosowania społecznego zwany dalej Zespołem Wspierającym. 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, 

nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem. 

3. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 

szkolnym. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym 

wyprzedzeniem.  

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej,w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela, 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda 

lub inny specjalista.  

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są 

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie  

o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych.  

W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału  

w posiedzeniu zespołu przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia nie może 

uczestniczyć w pracach zespołu. 

6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w 

orzeczeniu.Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną.  

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

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 

efektywności programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, 

we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami. 

8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem  

w tym, że w  przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  

o charakterze socjoterapeutycznym; 

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

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone 

przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;  
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4) działania wspierające rodziców ucznia oraz 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; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a w przypadku 

ucznia klasy VII i VIII także działania z zakresu doradztwa zawodowego oraz  zajęcia 

związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

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

7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj  

i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii 

wspomagających to kształcenie; 

8) wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które 

realizowane są indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. 

9. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji indywidualnego 

programu edukacyjno–terapeutycznego oraz dokonywania okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Rodzice otrzymują kopię 

wielospecjalistycznych ocen oraz programu.  

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–

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

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.       

11. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program 

edukacyjno–terapeutyczny oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski 

dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

 

§ 100 

 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także uczniom: 

1) posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej; 

2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

3) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale, dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,  

o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy 

doraźnej w bieżącej pracy z uczniem. 

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, 

która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów  

z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem 

społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników 

obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.  

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

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną 
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odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy  

w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym  

z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy przekazuje 

informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie,  

a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany komunikat zapisuje  

w dzienniku.  

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą 

psychologiczno–pedagogiczną ich dziecka. Informacje o tym fakcie zapisuje  

w dzienniku. 

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować pomoc 

psychologiczno–pedagogiczną (zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, zajęcia rozwijające 

uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), proponuje formy udzielania tej 

pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 

realizowane. 

7. Wychowawca może zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale  

w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, 

wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy  

z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację 

o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje,  

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii  

od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno 

–pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia 

dyrektorowi szkoły. 

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami 

ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

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

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.  

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją 

 i świadczeniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej swoim wychowankom. 

14. W przypadku gdy mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia dyrektor szkoły, za zgodą 

rodziców ucznia występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie 

diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

 

§ 101 

 

1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów  

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych.  
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2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 

składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną.  

3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  

i uzdolnieniami uczniów. 

4. Dyrektor szkoły, po upływie, co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na 

indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym 

w statucie szkoły. 

5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień 

i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką 

nauczyciela. 

§102 

 

1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega 

na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia; 

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia; 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

 

§103 

 

1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach 

międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela  

do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji 

przedmiotowej. 

2. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły,  

po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii 

wychowawcy. 

3. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji 

pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą 

pomocy. 

4. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

5. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

§104 

O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi 

decyduje dyrektor szkoły.  
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§ 105 

O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły 

na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

§ 106 

1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy 

wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  

2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach 

odpowiadających liczbie uczniów w oddziale. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzą doradca zawodowy lub nauczyciel, 

posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu. 

§ 107 

W szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda i doradca zawodowy, na miarę 

potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

§ 108 

Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog, 

logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych.  

§ 109 

W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności  

z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych 

§ 110 

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udziela Powiatowa Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna  

w Kołobrzegu na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 

 

§ 111 

 
1. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

2. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności 

przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

3. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor 

szkoły jest obowiązany: 

1) dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej rady 

rodziców lub 

2) zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-03-2015&qplikid=1#_blank
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4. W przypadkach, jak w ust. 3 pkt 1, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, 

gdy oddziałowa rada rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły  

z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

5. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez 

konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 3 pkt 1. 

6. Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym: 

1) w zakresie organizacji szkoły: 

a) szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe; 

b)  organizuje się dni otwarte dla rodziców i uczniów klas I. Spotkanie integracyjne 

prowadzi wychowawca klasy;  

c) w miarę możliwości kadrowych godziny nauczania zintegrowanego przydziela się 

jednemu nauczycielowi. W pierwszym miesiącu zajęć, nauczyciel wychowawca 

może być obecny na zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli np. religii, 

etyki, języka obcego; 

d) organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia 

uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami 

fizycznymi; 

e) wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce 

dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki 

nauki i zabawy; 

f) nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje 

zabawy i pozostaje z dziećmi; 

g) zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo, 

rozbudzają szereg zainteresowań  z dziedziny sztuk  plastycznych, czytelnictwa, 

wzmacniają zachowania społeczne, umożliwiają odpoczynek na świeżym 

powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. Świetlica jest czynna po zajęciach 

dzieci do czasu odjazdu dzieci do domu. 

2) w zakresie sprawowania opieki: 

a) w szkole zorganizowany jest stały dyżur pracowników obsługi przy drzwiach 

wejściowych uniemożliwiający przebywanie osób postronnych w budynku 

szkolnym; 

b) w pierwszym roku nauki rodzice  odprowadzają dziecko do szkoły; 

c) nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami 

dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub 

indywidualnych szafek; 

d) każdy nauczyciel oraz każdy  pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie 

zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby  

i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji. 

3) w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno- wychowawczego: 

a) wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 

Wybórpodręcznika dokonywany jest po zapoznaniu się z zaświadczeniami                      

o gotowości szkolnej i opiniami oraz orzeczeniami złożonymi przez rodziców; 

b) wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane  

z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji 

celowej; 

c) na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz 

zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje 

plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb  

i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

d) realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego 

indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; 
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e) każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizuje proces dydaktyczny 

różnicując poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach,  

ale również zadań domowych; 

f) nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd 

wytworów ucznia oraz wspólnie przeprowadzoną z rodzicami diagnozę np. „Mam 

talent”; 

g) edukacja wczesnoszkolna polega na kontynuacji  nauczania poprzez uzupełnianie, 

poszerzanie działań przedszkola, w tym: pedagogikę zabawy, metodę kinezjologii 

edukacyjnej itp.; 

h) w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły 

(samodzielność w pakowaniu tornistrów,  notowanie prac domowych, 

samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, 

wypełnianie obowiązków szkolnych); 

i) nauczyciele dbają o rozwój ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby 

ruchu oraz prawidłową postawę ciała. Zajęcia edukacji ruchowej na terenie szkoły 

wzbogacane są elementami zabawy oraz  ćwiczeniami korekcyjnymi. Zajęcia na 

sali sportowej i boisku szkolnym zapewniają dzieciom potrzebę ruchu i kształtują 

rozwój dużej motoryki. Umiejętności  bezpiecznego  zachowania  kształcone są  

w różnych sytuacjach; 

j) wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową 

sporządza się po każdym okresie szkolnym według  wzoru, który jest 

załącznikiem do programu. Poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne, 

zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców o osiągnięciach dziecka; 

k) każdemu dziecku szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

l) każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także  

w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

obejmowane jest taką pomocą. W szkole organizowana jest pomoc w bieżącej 

pracy z uczniem oraz w następujących formach: zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem. 

4) w zakresie współpracy z rodzicami: 

a) w szkole respektowana jest trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych                    

i kształcących: uczeń- szkoła-dom rodzinny; 

b) formy kontaktu z rodzicami: cykliczne spotkania z rodzicami (wg ustalonego 

harmonogramu), dyżury nauczycieli, dziennik elektroniczny, kontakty 

telefoniczne; 

c) w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można 

przekazywać do sekretariatu szkoły; 

d) do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny i psycholog. Godziny pracy  

specjalistów  umieszczone są na drzwiach wejściowych do gabinetów na parterze 

szkoły oraz w dzienniku elektronicznym; 

e) szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną  w Kołobrzegu.  

 

§ 112 

 

1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, 

zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie 

kompetencji w pracy z dzieckiem. 

2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, którego 

zadania określone są w statucie szkoły. 

3. Do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy:  

1) poszanowanie godności dziecka; 

2) zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych  i zdrowych warunków do nauki 

i zabawy;  

3) działania indywidualnego i zespołowego; 

4) rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 
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5) ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

6) aktywności badawczej; 

7) działalności twórczej. 

 

ROZDZIAŁ XII 

Współdziałanie szkoły z rodzicami, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny 

oraz z organizacjami prowadzącymi działalność innowacyjną 

 

§ 113 

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły następuje 

poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych    

i wychowawczych przez: 

a) organizowanie spotkań ze specjalistami, treningów i warsztatów rozwijających 

umiejętności rodzicielskie, 

b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych  

z wychowaniem dziecka; 

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, biuletyn 

szkolny, stronę www, inne materiały informacyjne; 

3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom  

w nauce przez: 

a) zadawanie interaktywnych zadań domowych, 

b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku 

w nauce; 

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców, 

d) wskazywanie obszarów działania, 

e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac rady 

rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły 

decyzji; 

6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie 

rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży przez: 

a) ustalanie form pomocy, 

b) pozyskiwanie środków finansowych, 

c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, 

d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności. 

 

§ 114 

 

1. Szkoła na bieżąco współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w zakresie: 

1) udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej nauczycielom i rodzicom 

związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci (warsztaty interpersonalne, 

świetlica profilaktyczna, socjoterapeutyczna, zajęcia wyrównawcze); 

2) prowadzenia profilaktyki uzależnień, udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dzieci z grup ryzyka (organizowanie prelekcji dla uczniów, rodziców  
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i nauczycieli z pracownikami poradni, realizacji programów profilaktycznych 

proponowanych przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną); 

3) pomocy uczniom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych 

możliwości oraz mocnych stron uczniów (rozpoznawanie potrzeb i trudności, 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów w celu uzyskania wszechstronnej 

pomocy dla nich i doradztwa dla rodziców i nauczycieli, w tym właściwego 

kierowania uczniów na zajęcia pozalekcyjne zgodnie z ich predyspozycjami); 

4) udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 

potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

umożliwiając sprostanie tym wymaganiom; 

5) wspierania nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse ucznia 

(kierowanie uczniów do zespołów wyrównawczych, kwalifikowania do prowadzenia 

nauczania indywidualnego). 

2. Nauczyciele szkoły są zobowiązani do respektowania zaleceń poradni psychologiczno-

pedagogicznej zawartych w opiniach i orzeczeniach w pracy z uczniem w zakresie 

kształcenia, wychowania, opieki. 

3. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna informuje szkołę o proponowanej na dany rok 

tematyce spotkań z rodzicami oraz realizuje tematykę zgodnie ze zgłaszanymi 

potrzebami szkoły. 

4. Koordynatorem współdziałania z poradnią ze strony szkoły jest pedagog szkolny. 

 

§ 115 

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej  

z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 

1) udzielanie pomocy materialnej; 

2) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z GOPS. 

2. Szkoła udzielania pomocy na zakup podręczników: 

1) przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje  

na wniosek rodziców ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej 

osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego; 

2) wniosek, o którym mowa w pkt 1,składa się do dyrektora; 

3) dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym 

uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, o którym mowa  

w ustawie o pomocy społecznej, którzy mogą otrzymać pomoc ze względu na 

przypadki określone w przepisach i przekazuje ją Wójtowi Gminy Kołobrzeg. 

3. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie  

do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających  

z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

4. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

samodzielnie lub w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Kołobrzegu. 

5. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 

1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia; 

2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 

3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

6. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

3) ośrodkami pomocy społecznej; 

4) organem prowadzącym; 

5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci  

i młodzieży. 
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7. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 

1) ucznia; 

2) rodziców; 

3) nauczyciela. 

8. Pomoc materialna w szkole jest organizowana w formie: 

1) bezpłatnych obiadów; 

2) pomocy rzeczowej lub żywnościowej; 

3) programu: „Wyprawka szkolna”; 

4) innych, w zależności od potrzeb i możliwości. 

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

cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

10. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

 

§ 116 

 

Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy samorządu 

uczniowskiego. 

 

§ 117 

 

1. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, 

przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez radę 

rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, dyrektor 

szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy 

zachowaniu ubezpieczenia. 
 

§ 118 

 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną mającą na celu: 

1) poszerzenie lub modyfikacje zakresu realizowanych celów i treści kształcenia, 

wychowania lub opieki; 

2) poprawę skuteczności działania szkoły, uwzględniając potrzeby środowiska  

i specyfikę szkoły. 

2. Szkoła współpracuje ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej.  

3. Zasady współpracy uzgadniane są pomiędzy dyrektorem szkoły, a przedstawicielem 

organizacji wymienionej w ust. 2. 

4. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny na warunkach określonych w art. 45 

ustawy o systemie oświaty. 

 

ROZDZIAŁ XIII 

Ceremoniał Pocztu Sztandarowego 

 

§ 119 

 

1. Ceremoniał Pocztu Sztandarowego określa scenariusz uroczystości szkolnych, musztrę 

oraz strój pocztu sztandarowego szkoły. 

2. Poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach szkolnych o szczególnej doniosłości: 

1) ślubowanie klas pierwszych; 

2) ślubowanie pocztu sztandarowego; 

3) ślubowanie klas kończących szkołę; 
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4) święto szkoły; 

5) rozpoczęcie roku szkolnego; 

6) zakończenie roku szkolnego;  

7) oraz innych szczególnych uroczystościach na polecenie dyrektora szkoły. 

3. W skład pocztu sztandarowego wchodzą: 

1)Chorąży (uczeń); 

2) Asysta (dwie uczennice). 

4. Propozycję składu pocztu sztandarowego przedstawia wychowawcy klasIV-VIII,  

na posiedzeniu czerwcowej rady pedagogicznej. Ostateczny skład jest zatwierdzany przez 

radę pedagogiczną. Wybranych zostaje sześć osób (dwóch uczniów i cztery uczennice).  

5. W szczególnych przypadkach, kiedy osoba powołana niewłaściwie realizuje obowiązki 

pocztu sztandarowego (np. brak należytego szacunku, nieprzestrzeganie ceremoniału, 

łamanie regulaminów szkoły) może zostać odwołana na wniosek opiekuna sztandaru lub 

innego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez radę pedagogiczną. 

6. Funkcję opiekuna pocztu pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

7. Szczegółowe działania pocztu sztandarowego określa jego regulamin. 

 

§ 120 

 

1. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1)  biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym  

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze; 

2)    białe rękawiczki.     

2. Ubiór pocztu sztandarowego: 

1) chorąży - czarne lub granatowe spodnie i biała koszula; 

2) asysta - białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice; 

3) kołnierz ani nic innego nie może zasłaniać biało- czerwonej szarfy. 

3. W sytuacji, gdy udział pocztu sztandarowego odbywa się na zewnątrz budynku,  

a warunki pogodowe są niesprzyjające dopuszcza się inny taktowny strój.  

4. W przypadku uczestniczenia pocztu w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszona 

została żałoba narodowa, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem. Czarną wstęgę 

zawiesza się w lewym górnym rogu i sięga na długość trzech czwartych płachty 

sztandaru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania  

na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. 

 

 

ROZDZIAŁ XIV 

Postanowienia końcowe 

 

§ 121 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, 

nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 

wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 122 

 

1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) rady rodziców; 
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4) organu prowadzącego szkołę; 

5) oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły. 

 

§ 123 

 

Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych  

w statucie. 

§ 124 

 

1. Zmiany (nowelizacja) w statucie mogą być wprowadzane na wniosek: 

1) organów szkoły; 

2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku 

zmiany przepisów. 

2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego 

uchwalania. 

3. O zmianach (nowelizacji) w statucie dyrektor szkoły powiadamia organy szkoły, organ 

prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

4. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach w formie 

obwieszczenia. 

 

Uchwałą rady pedagogicznej z dnia 30 listopada 2017 r. przyjęto do stosowania. 

 

                                                                                                  Dyrektor szkoły 

                                                                                                  mgr Elzbieta Korżel 

 

W imieniu Rady Rodziców – p. Monika Maj 

      W imieniu Samorządu Szkolnego- Maja Skubisz 

 


