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DZIAŁ I INFORMACJE O PLACÓWCE 

 

Rozdział 1. Przepisy definiujące. 

 

§ 1. Ilekroć mowa w statucie jest o: 

a) Szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie 

z oddziałami gimnazjalnymi, 

b) Gimnazjum – należy rozumieć Gimnazjum nr 2 w okresie przejściowym, 

c) Statucie - należy rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 

z oddziałami gimnazjum, 

d) Dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 

w Piechcinie z oddziałami gimnazjalnymi, 

e) Radzie Pedagogicznej – należy rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podsta-

wowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie z oddziałami gimnazjalnymi, 

f) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć przedstawicieli trójek klasowych rodzi-

ców poszczególnych klas, 

g) Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej 

im. Janusza Korczaka w Piechcinie z oddziałami gimnazjalnymi, 

h) Rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów, 

i) Organie Prowadzącym Szkołę – należy rozumieć Gminę Barcin, z siedzibą w Barcinie 

przy ul. Artylerzystów 9, 

j) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy rozumieć Kujawsko - Pomor-

skiego Kuratora Oświaty. 

 

Rozdział 2. Informacje ogólne o szkole. 
 

§ 2. 1.Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka wraz z oddziałami gimnazjalnymi jest placówką 

publiczną. 

a) Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów na-

uczania. 

b) Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

c) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepi-

sach. 

d) Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego. 

e) Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfi-

kowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 

 

2.  Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy 11 Listopada 5. 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Barcin. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kujawsko-Pomorski 

Kurator Oświaty. 

5. Szkoła używa pieczęci urzędowych: 

Pieczątka podłużna zawiera nazwę, adres, numery telefonów, NIP, Regon Szkoły:  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

im Janusza Korczaka 

ul. 11 Listopada 5, 88-192 Piechcin 
NIP   562-16-58-000, Regon 001144273 

tel 52 383 72 29, 52 383 73 39 
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Stemple okrągłe: 

 stosowane do pieczętowania świadectw szkolnych, 

 stosowane do pieczętowania legitymacji szkolnych. 

 

6. Szkoła jest jednostką budżetową. 

7. Szkoła posiada sztandar i ceremoniał. 

8. Obwód Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka obejmuje:  

 Aleksandrowo, 

 Szeroki Kamień, 

 Sadłogoszcz, 

 Zalesie Barcińskie, 

 Piechcin - ulice: 11 Listopada, Barcińska, Bielawska, Dworcowa, Fabryczna, 

Gazowa, Okrężna, Pałacowa, Podgórna, Radłowska, Skalników, Słoneczna, 

Wiertników, Zaleska. 
 

9. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształ-

cenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz 

możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach 

określonych odrębnymi przepisami. 

10. W szkole prowadzi się nauczanie w oddziałach ogólnodostępnych. 

11. Szkoła może organizować oddziały:  

a) sportowe,  

b) dwujęzyczne. 

 

12. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:  

a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem do realizacji podstawy pro-

gramowej i wynikających z niej: programów nauczania, programów wychowaw-

czo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych 

zadań statutowych;  

b) biblioteki z czytelnią;  

c) świetlicy; 

d) gabinetów dla pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, 

e) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych;  

f) stołówki szkolnej;  

g) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;  

h) basenu, sali gimnastycznej, boisk szkolnych i urządzeń sportowych;  

i) szatni. 

 

13. W szkole mogą działać, za wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia 

i inne organizacje, w szczególności organizacje profilaktyczne i harcerskie, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej.  

 

Rozdział 3. Misja i wizja szkoły, model absolwenta. 
 

§ 3. 1. Misja szkoły zawiera się w przesłaniu:  

Kształcimy i wychowujemy dla przyszłości i w szacunku dla przeszłości. 

Chcemy być szkołą: skuteczną, bezpieczną, przyjazną, spełniającą oczekiwania naszych 

uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, otwartą na otaczający świat i zmiany w nim za-

chodzące. 
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2. Wizja szkoły. Szkoła jak dom. 

a) Naszym największym dobrem jest dobro ucznia.  

b) Zapewniamy wszystkim naszym uczniom radosny, wszechstronny, zdrowy i bez-

pieczny rozwój.  

c) Kształcimy potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, właściwego odżywiania 

się i mówimy stanowczo NIE wszelkim uzależnieniom. 

d) Patrzymy na przyszłość naszej szkoły z optymizmem i ufnością. 

e) Oczekujemy wzajemnie (uczniowie, rodzice/prawni opiekunowie, pracownicy szko-

ły) zaangażowania w kształtowaniu przyjaznego wewnętrznego klimatu szkoły oraz 

jej pozytywnego wizerunku w środowisku. 

f) Chcemy być innowacyjni i otwarci na postęp, kompetentni, efektywni w pracy, nie-

zawodni dla naszych uczniów i rodziców. 

g) Nasza szkoła to placówka ucząca się, którą tworzą uczniowie, ich rodzice i nauczy-

ciele. Rozwija się, bada źródła i przyczyny niepowodzeń, określa własne problemy, 

szuka właściwych rozwiązań. 

h) Nasze oczekiwania to: uczeń wyposażony w wiedzę i kompetencje, jego rodzice za-

dowoleni, a nauczyciele usatysfakcjonowani. 

 

3. Model absolwenta 

Absolwent szkoły podstawowej jest: 

a) dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym god-

ność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;  

b) człowiekiem aktywnym, ciekawym świata i wiedzy, mającym różnorodne zaintere-

sowania, chętnie gromadzącym różne wiadomości;  

c) człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od 

zła, kierującym się zasadami moralnymi;  

d) człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanują-

cym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;  

e) człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależno-

ści od stanu środowiska naturalnego; 

f) ciekawy świata, świadomy konieczności współpracy oraz integrowania się z innymi 

narodami w świecie, przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności na-

rodowej. 

 

DZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

Rozdział 1. Cele i zadania szkoły. 

 

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepi-

sach wydanych na jej podstawie; cele zawarte w programie wychowawczo-

profilaktycznym w oparciu o zasady Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Czło-

wieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.  

 

2. Głównymi celami szkoły są:  

a) kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowaniu polskiego dorobku kulturowego, przy jednocze-

snym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;  

b) zapewnienie każdemu uczniowi niezbędnych warunków do rozwoju, dbałość 

o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny; 
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c) kształtowanie środowiska wychowawczego, wspomagającego pełny i integralny 

rozwój osobowy oraz udzielanie uczniom wsparcia opiekuńczo – wychowawczego; 

d) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

e) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowane w Konstytucji RP, na zasadach 

określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci 

i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwo-

ju; 

f) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarno-

ści, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępo-

wania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi 

ucznia; 

g) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidu-

alnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; 

h) poszanowanie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

i)   respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: 

uczeń – szkoła – dom rodzinny; 

j)   rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka oraz motywacji do nauki; 

k) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości 

w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy, zachęcanie do zorgani-

zowanego i świadomego samokształcenia; 

l)   zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki 

i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, rozwój aktywności badawczej, 

a także działalności twórczej; 

ł) wyposażenie dziecka w umiejętność sprawnego komunikowania się w języku polskim 

i językach nowożytnych oraz rozwijanie wśród uczniów myślenia matematycznego; 

m) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy podczas wy-

konywania zadań i rozwiązywania problemów; 

n) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycz-

nego uczestnictwa w życiu społecznym; 

o) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozu-

mienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji 

i możliwości korzystania z nich; 

p) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. 

 

3. Do zadań szkoły należy: 

a) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

b) zorganizowanie systemu opiekuńczo - wychowawczego odpowiednio do istnieją-

cych potrzeb; 

c) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umy-

słowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

d) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

e) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwo-

jowych i edukacyjnych uczniów, dostosowywanie treści, metod i organizacji na-

uczania do możliwości psychofizycznych uczniów; 

f) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczy-

cielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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g) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zacho-

waniem zasad higieny psychicznej; 

h) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

i)   stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, po-

rządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem tech-

nologii informacyjno - komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów; za-

pewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informa-

cji i nowoczesnych technologii; 

j)  organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

k) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

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

i etnicznej; kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania dziedzictwa kultu-

rowego, tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur 

i tradycji; kształtowanie postaw patriotycznych – także w wymiarze lokalnym; 

ł) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

m) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skró-

conym czasie; 

n) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

o) zapewnienie opieki uczniom w formie zajęć świetlicowych; 

p) zorganizowanie stołówki szkolnej; 

q) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i działającymi na jego terenie instytucjami 

i organizacjami m.in. policją, stowarzyszeniami, ośrodkiem pomocy społecznej, pa-

rafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

r) zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwicze-

niowe na poszczególnych poziomach; 

s)  organizacja zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych; 

t) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyj-

nym w administracji; 

u) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

v) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właści-

wych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

w) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

x) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu. 

 

4. Zadaniem szkoły jest ponadto pełna realizacja podstaw programowych kształcenia 

ogólnego I i II etapu edukacyjnego z zachowaniem realizacji minimalnej liczby godzin 

nauczania poszczególnych edukacji przedmiotowych określonych w odrębnych prze-

pisach i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:  

a) sprawnego komunikowania się w języku polskim oraz w językach obcych nowożyt-

nych; 

b) sprawnego wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 

kształcenia myślenia matematycznego; 
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c) poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy oraz wykorzystania informacji 

z różnych źródeł; 

d)  kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wyko-

rzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki; 

e) rozwiązywania problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;  

f) pracy w zespole i społecznej aktywności; 

g) aktywnego udziału w życiu kulturalnym szkoły, środowisku lokalnym oraz kraju. 

 

§ 5. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie dia-

gnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość reali-

zacji tych oczekiwań. 

 

§ 6. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów 

i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnio-

ski z realizacji celów i zadań szkoły. 

 

§ 7. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach lekcyjnych oraz 

podczas działalności pozalekcyjnej.  
 

§ 8. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

a) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

b) program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i dzia-

łania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku i po-

trzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska; 

c) szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z później-

szymi zmianami oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 

Rozdział 2. Sposoby realizacji zadań w szkole. 
 

§ 9. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych 

zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej. 

 

§ 10. Programy nauczania są dopuszczane do użytku w szkole na podstawie odrębnych prze-

pisów.  

 

§ 11. Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole. 

a) Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika w procesie kształcenia podejmuje zespół 

nauczycieli w szkole. 

b) Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły podstawowej oraz 

zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach 

IV–VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjalnych przedstawiają dyrektorowi 

szkoły propozycję: 

 jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języ-

ka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy – 

w przypadku klas I – III szkoły podstawowej; 
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 jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do 

danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV-

VIII szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych; 

 materiałów ćwiczeniowych. 

 

c) Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w kla-

sach przedstawiają dyrektorowi zespoły nauczycieli spośród nauczycieli prowadzą-

cych zajęcia z danej edukacji przedmiotowej, w terminie do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych. Przy wyborze podręczników, materiałów edukacyj-

nych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształ-

ceniem specjalnym należy uwzględnić potrzeby edukacyjne i możliwości psychofi-

zyczne tych uczniów. 

d) Dyrektor na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących na poszcze-

gólnych etapach edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli 

w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczenio-

wych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców: 

 zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy, przez co najmniej trzy lata; 

 materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie 

przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach. 

 

e) Dyrektor, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać 

zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możli-

wości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

f) Dyrektor, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać zmiany 

materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w pkt. e. 

g) Dyrektor, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw pod-

ręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących 

w oddziale uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych. 

h) Dyrektor podaje corocznie do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub mate-

riałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w da-

nym roku szkolnym.  

 

§ 12. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczenio-

wych zakupionych z dotacji celowej: 

a) podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu do-

konano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły; 

b) ilekroć mowa o: 

 podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku 

szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej; 

 materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzu-

pełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający po-

stać papierową lub elektroniczną; 

 materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla 

uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności; 

 

c) zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypoży-

czane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym;  
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d) podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane 

w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami ewidencji materiałów bibliotecz-

nych. 

e) biblioteka  nieodpłatnie : 

 wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać 

papierową; wypożyczenie i zwrot podręczników oraz materiałów edukacyjnych 

podlega ewidencji; każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki; 

 zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mają-

cych postać elektroniczną; 

 przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe; 

 

f) przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem ko-

lejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy 

składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwi-

czeniowych dla każdego ucznia; 

g) w terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone pod-

ręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki; do biblioteki nie zwraca się materiałów 

ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu 

ucznia; 

h) poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych pod-

ręczników i materiałów edukacyjnych: 

 czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im 

materiałów bibliotecznych; 

 czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić 

uwagę na ich stan, w przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to 

zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy; 

 uczniowie są zobowiązani są do owinięcia wypożyczonych podręczników; 

 zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach eduka-

cyjnych; 

 uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych; 

 z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek; 

 

i)  uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych pod-

ręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych lub w dniu przerwania nauki; zwrócone podręczniki i materiały 

edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego; 

j)  w przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły 

w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane do po-

trzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń ko-

rzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi; 

k) czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbio-

rów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie; w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, 

niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodzi-

ców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materia-

łu edukacyjnego; 

l)  ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków regulują przepisy 

dotyczące zasad ewidencji materiałów bibliotecznych. 

 

§ 13. 1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z programem wychowaw-

czo - profilaktycznym. 
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2. Program wychowawczo - profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczy-

cieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, psychologa, a następ-

nie przedstawia Radzie Rodziców. 

3. Szkoła realizuje program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący:  

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

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwo-

jowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb  

i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców.    

 

4. Program wychowawczo - profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sy-

tuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl 

edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów. Program wy-

chowawczo-profilaktyczny powinien być uchwalony do 30 września.  

5. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły lub placówki uchwala Rada Peda-

gogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców. 

6. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców 

nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo - 

profilaktycznego rozumianą jak w ust. 2 i ust. 3, program ten ustala dyrektor szkoły 

w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony 

przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Ro-

dziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

7. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, 

z uwzględnieniem treści programu wychowawczo - profilaktycznego.  

8. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu 

dalej wychowawcą klasy. Dyrektor stara się zapewnić zachowanie ciągłości pracy 

wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy. 

9. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 

a) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub 

z przyczyn organizacyjnych szkoły, 

b) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy, 

c) na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału lub sa-

morządu uczniowskiego. 

Wnioski, o których mowa powyżej, nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich za-

łatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w ciągu 14 dni. 

 

§ 14. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

a) realizację przyjętego w szkole programu wychowawczo - profilaktycznego oraz re-

alizację przyjętych w szkole programów profilaktycznych; 

b) diagnozę potrzeb i problemów uczniów danej społeczności lokalnej; 

c) realizację tematyki profilaktycznej na godzinach wychowawczych we współpracy 

z psychologiem, pedagogiem oraz innymi specjalistami; 

d) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między ró-

wieśnikami; 

e) promocję zdrowia, zasad prawidłowego żywienia, higieny i bezpieczeństwa; 

f) prowadzenie profilaktyki uzależnień; 

g) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej; 

h) rozwijanie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do właściwego funkcjono-

wania w życiu społecznym; 
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i)   uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) 

oraz konieczności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. 

 

§ 15. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną: 

a) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 

 organizowanie spotkań dyrekcji szkoły, wychowawców z nowo przyjętymi 

uczniami i ich rodzicami; 

 organizację spotkania integracyjnego z wychowawcą klasy; 

 rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku 

szkolnego; 

 poznanie sytuacji rodzinnej, środowiskowej i emocjonalnej ucznia; 

 pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga; 

 współpracę z poradniami specjalistycznymi, w tym z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną; 

 respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

 organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidual-

nego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji; 

 

b) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 

rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący; 

c) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: 

 umożliwianie uczniom realizacji indywidualnego programu nauki lub toku nauki, 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

 objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną; 

 dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do moż-

liwości i potrzeb ucznia; 

 rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalek-

cyjnych; 

 wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów; 

 indywidualizację procesu nauczania; 

 

d) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określo-

nymi w Dziale II Rozdziale 4 Statutu. 

 

§ 16. 1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.  

2. Do zadań koordynatora należy: 

a) integrowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich podmiotów 

szkolnych; 

b) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w dzia-

łaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów; 

c) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych; 

d) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli 

i uczniów; 

e) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole; 

f) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności zagospodaro-

wania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia; 
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g) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów. 

 

§ 17. Szkoła dba o to, aby uczeń w trakcie organizowanych przez nią zajęć czuł się bezpiecz-

nie pod względem psychicznym i fizycznym. W tym celu zwraca się uwagę na: 

a) poszanowanie godności osobistej ucznia; 

b) dbałość o jego dobro i troskę o zdrowie; 

c) honorowanie podmiotowości ucznia; 

d) tworzenie w szkole miłej i przyjaznej atmosfery przez wszystkich członków spo-

łeczności szkolnej; 

e) kształtowanie u ucznia pozytywnej motywacji do pracy; 

f) kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich; 

g) stworzenie uczniom optymalnych warunków pracy poprzez: 

 właściwe ustalenie tygodniowego planu zajęć; 

 dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu uczniów i rodzaju pracy; 

 właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych; 

h) ustalenie, że w klasach I – III odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich wychowan-

ków podczas zajęć jak i przerw pozostają nauczyciele - wychowawcy lub nauczycie-

le prowadzący w danej klasie lekcje;  

i)   bezpieczeństwo podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyj-

nych oraz właściwą opiekę; w czasie zajęć poza terenem szkoły za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiedzialni są: kierownik i opiekunowie wycieczki; dodatkową opiekę 

stanowić mogą rodzice/prawni opiekunowie lub inne osoby pełnoletnie po uzgod-

nieniu z dyrektorem szkoły; 

j)  rzetelne i odpowiedzialne pełnienie przez nauczycieli dyżurów podczas przerw 

i przed lekcjami; 

k) systematyczne zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego; 

l)   obciążenie pracą domową zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

ł)  uświadamianie uczniom zagrożeń oraz znaczenia zdrowia i dbałości o nie; 

m) kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów, asertywności, odpowiedzialności, 

rzetelności i wytrwałości; 

n) kształtowanie umiejętności obiektywnej oceny siebie i innych, poznawania własnych 

uczuć i opanowania emocji oraz komunikowania się; 

o) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicz-

nych zgromadzonych w szkole uczestnikom zajęć z użyciem tych substancji i prepa-

ratów; 

p) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 

poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których 

przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących; 

q) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

r)  oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

s)  umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

t)   przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na przedmiotach wymagających po-

działu na grupy. 

 

Rozdział 3. Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
 

§ 18. Szkoła zapewnia uczniom, rodzicom oraz nauczycielom opiekę psychologiczno - peda-

gogiczną. Korzystanie z tej pomocy jest dobrowolne, a wszelkie formy świadczonej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne. 



15 
 

§ 19. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w celu wspierania potencjału 

rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa 

w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

 

§ 20. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu: 

 indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, 

 indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie.  

 

§ 21. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać z: 

a) wybitnych uzdolnień,  

b) niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się; 

c) niepełnosprawności; 

d) zaburzeń zachowania lub emocji; 

e) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, bądź niedostosowaniem; 

f) zaburzeń komunikacji językowej; 

g) choroby przewlekłej; 

h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, w tym konfliktów rodzinnych i rówieśni-

czych; 

i)  zaniedbań środowiskowych; 

j)  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środo-

wiska edukacyjnego. 

§ 22. 1.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na 

wspieraniu rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększa-

nia efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

 2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycie-

lom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

§ 23. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

 

§ 24. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy, psycholo-

dzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi oraz inni specjaliści. 

 

§ 25. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy: 

a) ucznia; 

b) rodziców/prawnych opiekunów ucznia; 

c) dyrektora szkoły; 

d) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, 

e) poradni specjalistycznych, w tym poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

f) pielęgniarki środowiskowej lub pielęgniarki szkolnej; 

g) pracownika socjalnego; 

h) asystenta rodziny; 

i)  pełnomocnika ds. „Realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie”; 

j)  kuratora sądowego. 

 

§ 26. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także może być w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
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b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;  

c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjotera-

peutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

e) zajęć związanych z wyborem kierunków kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

f) porad i konsultacji; 

g) warsztatów. 

 

§ 27. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.   

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i od-

chyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zabu-

rzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 10 chyba, że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione 

potrzebami uczniów. 

5. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzenia-

mi i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.  

6. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu pod-

noszenia efektywności uczenia się. 

7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności 

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z pod-

stawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

8. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym 

lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygo-

dniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wy-

chowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

 

§ 28. 1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające 

w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyj-

nych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu 

nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są reali-

zowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem. 

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, 

z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

4. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w pkt. 3, dołącza się dokumentację 

określającą: 

a) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole; 

b) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu 

na stan zdrowia - także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia 
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w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach 

edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym; 

c) opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjono-

waniu ucznia w szkole. 

 

5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w pkt. 3., publiczna poradnia we współpracy 

ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę 

funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Opinia, o której mowa w pkt.3., zawiera dane i informacje, o których mowa w prze-

pisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicz-

no-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wska-

zuje: 

a) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie 

z oddziałem szkolnym; 

b) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok 

szkolny; 

c) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrud-

niających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

 

7.  Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole program naucza-

nia, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności 

potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. 

8.  Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, 

z uwzględnieniem opinii, o której mowa w pkt. 2., tygodniowy wymiar godzin zajęć 

edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność 

realizacji przez ucznia podstawy programowej. 

9.  Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką po-

dejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 

 

§ 29. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów należy w szczególności: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-

ści psychofizycznych uczniów; 

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

c) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowa-

niu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów; 

d) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowa-

nia; 

e) 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. 

 

§ 30. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obser-

wację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie 

u uczniów: 



18 
 

a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej 

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zaintereso-

wań, szczególnych uzdolnień; 

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami. 

 

§ 31. 1.W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub eduka-

cyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca, specjalista, niezwłocznie udzielają ucznio-

wi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem. 

2. Wychowawca informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy 

z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, koordynuje pomoc psychologiczno-

pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań. 

3. Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści udzielający pomocy psychologiczno - peda-

gogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski 

dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

4. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną wycho-

wawca planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjo-

nowania ucznia. 

5. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dyrektor szkoły, 

za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej porad-

ni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania pro-

blemu ucznia. 

6. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu 

ucznia zawiera informacje o: 

a) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możli-

wościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia; 

b) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole czy o szczegól-

nych uzdolnieniach ucznia; 

c) działaniach podjętych w celu poprawy funkcjonowania, okresie ich udzielania 

oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy. 

 

§ 32. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pla-

nowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, także 

okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizo-

wane, jest zadaniem powołanego zespołu. Podczas planowania i koordynowania udzie-

lania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin 

ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

§ 33. Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 34. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno - pedago-

gicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowa-

ne, dyrektor szkoły informuje rodziców ucznia w sposób przyjęty w szkole. 
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Rozdział 4. Organizacja nauczania, wychowania i opieki nad uczniem niepełnospraw-

nym i niedostosowanym społecznie. 
 

§ 35. 1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Nauczanie specjalne prowadzone jest w szkole w oddziałach ogólnodostępnych. 

3. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożo-

nych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego 

w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia - w przypadku 

szkoły podstawowej. 

 

§ 36. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem: 

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów; 

c) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edu-

kacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

d) odpowiednie zajęcia specjalistyczne ze względu na indywidualne potrzeby rozwo-

jowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności za-

jęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

e) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełno-

sprawnymi; 

f) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym; 

g) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom m.in. nauczyciele, wy-

chowawcy klas oraz specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, socjoterapeuta, do-

radca zawodowy. 

         

§ 37. 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki w szkole podsta-

wowej: 

a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym, 

b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym. 

 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje  

w formie uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody rodziców. 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

5. Decyzje dotyczące przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podej-

muje się: 

a) nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III; 

b) nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII. 
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6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypad-

kach: 

a) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodo-

wanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

b) psycho - emocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły. 

 

§ 38. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psycho-

logiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub  

z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub 

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

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu eduka-

cyjnego. 
 

§ 39. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z 

zaleceniami poradni psychologiczno –pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 

2 godziny tygodniowo na ucznia. 

2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 

nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach do-

puszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalo-

ny dla ucznia łączny czas tych zajęć.  

 

§ 40. W szkole mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjne w zakresie: 

a) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna); 

b) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logorytmiki); 

c) korekcyjno – kompensacyjne; 

d) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji; 

e) zajęcia specjalistyczne; 

f) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni psycho-

logiczno - pedagogicznej, jeśli szkoła jest w stanie je zrealizować. 
 

§ 41. 1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizo-

wania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1: 

a) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie 

z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zaję-

cia, określone w programie; 

b) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowaw-

czą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożo-

nymi niedostosowaniem społecznym; 

c) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez na-

uczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w progra-

mie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

d) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczy-

cielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone  
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w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, nie-

dostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 
 

§ 42.1. W przypadku przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu w ostatnim roku nauki w szko-

le podstawowej, uczniowie niepełnosprawni przystępują w warunkach i formie dosto-

sowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub nie-

pełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

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

przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do eg-

zaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora 

szkoły. 

4. Dostosowanie warunków przeprowadzania badania do rodzaju niepełnosprawności lub 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-

nych ucznia polegać może w szczególności na: 

a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 

odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

b) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela 

wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z za-

kresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagro-

żenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właści-

wego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środ-

ków dydaktycznych; 

c) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

ośmioklasisty; 

d) uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty był 

objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole ze względu na trudności 

adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komu-

nikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do 

egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trud-

ności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytyw-

nej opinii rady pedagogicznej. 

 

5. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egza-

minów zewnętrznych do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględnia-

jąc posiadane przez tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

6. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodzi-

ców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminów zewnętrznych do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycz-

nych.  

7. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskaza-

nych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 4, w terminie 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6. 
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§ 43. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psycholo-

giczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych  

w rozdziale 3, dział II statutu. 
 

§ 44.1. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedo-

stosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej 

zespołem 

2. Pracą zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału, do której uczęszcza 

uczeń albo nauczyciel lub specjalista, wyznaczony przez dyrektora szkoły.  

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy  

w roku szkolnym. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału albo nauczyciel lub spe-

cjalista, wyznaczony przez dyrektora szkoły.. 

4.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

a) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

b) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda 

lub inny specjalista. 

 

5. 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 psycho-

logiczno-pedagogiczną. 

6. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera: 

a) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możli-

wości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy 

z uczniem; 

b) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku: 

 ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

 ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjali-

zacyjnym, 

 ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charak-

terze socjoterapeutycznym, 

c) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedago-

gicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą reali-

zowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami; 

d) działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb, zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno –pedagogicznymi, w tym poradnia-

mi specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami poza-

rządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i mło-

dzieży; 

e) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia od-

powiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, a także działania z zakresu doradztwa eduka-

cyjno-zawodowego i sposoby realizacji tych działań. 
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7. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowu-

je się w terminie: 

a) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku ro-

ku szkolnego kształcenie w szkole; 

b) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

8. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu eduka-

cyjno – terapeutycznego oraz dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, a także otrzymać kopię programu. W przypadku 

nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu, rodzice są zawiadamiani w formie 

pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psycholo-

giczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą 

realizowane. 

9. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię: 

a) wielospecjalistycznych ocen 

b) programu. 

 

§ 45. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów 

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej uczniom powie-

rzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy: 

a) analizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefinio-

wanie trudności/zdolności uczniów; 

b) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych po-

trzebach edukacyjnych uczniów; 

c) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjono-

waniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów 

i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

d) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; 

e) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą na-

uczycieli prowadzących zajęcia w klasie; 

f) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; 

g) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psycholo-

giczno– pedagogicznej i postępach ucznia; 

h) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

i) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organi-

zacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy; 

j) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psycho-

logicznych; 

k) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowa-

nia; 

l) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych.  

 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

a) poznanie uczniów, ich warunków rodzinnych i bytowych; 

b) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidual-

nych potrzeb rozwojowych wychowanków; 

c) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 
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d) udział w pracach zespołu dla uczniów z orzeczeniami; 

e) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny 

i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

f) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązy-

waniu konfliktów z rówieśnikami; 

g) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej 

mu klasie w celu ustalenia form i sposobu udzielania im pomocy w nauce; 

h) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufa-

niu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, 

obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły” itp. 

i) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich 

zdrowia; 

j) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytu-

acjach życiowych. 

 

§ 46. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia po-

mocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom należy: 

1. Rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb rozwojowych uczniów. 

2. Zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy; 

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia; 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie 

tego orzeczenia; 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni spe-

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

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

opinii; 

d)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 3 lit a – c, który ob-

jęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpozna-

nia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

 

4. Indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-

ści psychofizycznych ucznia. 

5. Udział w zebraniach zespołu klasowego. 

6. Zapoznanie rodziców z postępami ucznia oraz efektywnością świadczonej pomocy. 

7. Prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno – wyrów-

nawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych 

specjalistycznych). 

8. Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania  

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i konsultowania 

postępów ucznia.  

9. Realizowanie zajęć z zakresu pracy z uczniem mającym trudności w nauce i uczniem 

zdolnym, zgodnie z poleceniem dyrektora. 
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Rozdział 5. Nauczanie indywidualne. 

 

§ 47. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 

do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych 

opiekunów, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. 

3. Dyrektor szkoły ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym zakres i czas pro-

wadzenia zajęć indywidualnego nauczania.  

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym 

w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Indywidualne nauczanie orga-

nizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu. 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywi-

dualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić 

w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległo-

ści miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami do-

jazdu nauczyciela na zajęcia. 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgod-

nie ze wskazaniami w orzeczeniu. 

7. Zajęcia indywidualnego nauczania, dla dzieci i uczniów, których stan zdrowia 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły mogą być organizowane w szkole, jeżeli:  

a) w orzeczeniu tym wskazano możliwość realizacji indywidualnego nauczania 

w pomieszczeniu szkolnym,  

b) szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego 

dziecka lub ucznia  

 

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także 

miejsca, w których zajęcia są organizowane. 

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne, dyrektor może zezwo-

lić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy progra-

mowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w któ-

rych zajęcia są realizowane. 

10. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w Statucie Szkoły, formy 

i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidual-

nego nauczania. 

11.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych 

z uczniem wynosi:  

a) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin;  

b) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin;  

c) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej - od 10 do 12 godzin;  

d) dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin. 

 

Tygodniowy wymiar godzin realizuje się w ciągu 2 dni (podpunkt a)  lub w ciągu co 

najmniej 3 dni (podpunkty b-d). Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin 

wyższy niż maksymalny za zgodą organu prowadzącego oraz w uzasadnionych 

przypadkach, na wniosek rodziców niższy wymiar godzin. 
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12. W przypadku uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem 

i zapewnienia im pełnego rozwoju osobowego, dyrektor w miarę posiadanych moż-

liwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia 

ucznia umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 

uroczystościach i imprezach szkolnych. 

13. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna 

prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie 

lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zaję-

cia do szkoły. 

 

Rozdział 6. Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki. 
 

§ 48.1.Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez indywidu-

alizację nauczania, umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania, 

indywidualnego toku nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie. 

2. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po 

upływie, co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śród-

rocznej klasyfikacji. 

3. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 

4. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program naucza-

nia z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie 

całego roku szkolnego. 

5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 

a) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów); 

b) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia; 

c) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których doty-

czy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

 

6. Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który do-

łącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osią-

gnięciach ucznia. Wniosek należy złożyć do 31 maja, jeżeli indywidualny program ma 

być realizowany od nowego roku szkolnego; do 31 grudnia, jeżeli indywidualny pro-

gram nauki ma być realizowany od klasyfikacji śródrocznej.  

 7. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje 

program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

8. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.6  dyrektor szkoły zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej i publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

9. Dyrektor szkoły zezwala na ITN w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej 

i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej na czas okre-

ślony, nie krótszy niż jeden rok. 

10. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku 

szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozy-

tywna opinia organu nadzoru pedagogicznego. 

11. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna i wyznacza zakres jego obowiązków.  

12. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy 

lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia 

w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. 
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13. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wyma-

ganiom z zajęć nie objętych indywidualnym tokiem lub programem nauczania, na-

uczyciel prowadzący na wniosek wychowawcy, dostosować wymagania edukacyjne 

z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wyma-

gań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.  

14. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego. 

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

a) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z przedmiotu( przedmiotów) 

objętych indywidualnym programem nauki podczas klasyfikacji śródrocznej i rocz-

nej 

b) złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia oświadczenia o rezygnacji 

z indywidualnego programu lub toku nauki. 

 

16. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 

17. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia. 

18.Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

19. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok na-

uki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Infor-

mację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odno-

tować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.  

 

Rozdział 7. Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I etapie edukacyjnym. 
 

§ 49. 1. W zakresie organizacji szkoły: 

a) szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia w podręczniki, materiały eduka-

cyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami; 

b) w miesiącu czerwcu organizuje się spotkanie rodziców i uczniów klas I z wycho-

wawcą; 

c) w szkole wydzielono część piętra do prowadzenia zajęć z przeznaczeniem dla dzie-

ci klas 1 -3; 

d) organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, 

dyspozycji fizycznej z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeń fizycznych; 

e) wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławki, szafki, pomoce dydaktycz-

ne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy; 

f) dla dzieci najmłodszych przygotowane są w łazienkach specjalnie dostosowane 

umywalki i toalety; 

g) nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje za-

bawy i pozostaje z dziećmi; 

h) szkoła realizuje programy profilaktyczne typu: ,,Broń się przed kleszczami wszel-

kimi sposobami”, ,,Nie pal przy mnie, proszę”, ,,Zapobiegajmy wszawicy”, itp.; 

i) zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo, rozbudza-

ją szereg zainteresowań z dziedziny sztuk plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają 

zachowania społeczne, umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odro-

bienie pracy domowej; świetlica jest czynna w zależności od potrzeb rodziców. 

 

2. W zakresie sprawowania opieki: 

a) w szkole zorganizowany jest stały dyżur pracowników obsługi przy drzwiach wej-

ściowych uniemożliwiający przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym; 

b) w pierwszym miesiącu nauki rodzice mogą w szczególnych przypadkach odprowa-

dzić dziecko pod salę lekcyjną; 
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c) w pierwszych tygodniach nauki nauczyciel prowadzący pierwszą godzinę zajęć 

oczekuje na dzieci na 10 min. przed zajęciami i całą grupę przeprowadza do sali; 

d) nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami dopil-

nowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków i sprowadza dzieci 

do szatni; 

e) godzina obiadowa dla pierwszoklasistów ustalona jest przed planową szkolną 

przerwą obiadową dla uczniów klas starszych, aby umożliwić dzieciom spożywa-

nie posiłku w atmosferze spokoju i bez pośpiechu; 

f) każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl.1 i dyżurujący) oraz każdy pra-

cownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na 

najmłodszych uczniów, na ich potrzeby, zachowanie i reagować w sposób ade-

kwatny do sytuacji. 

 

3. W zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno - wychowawczego: 

a) wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

dyrektor szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów; 

b) wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkol-

nej z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym pro-

gramem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej; 

c) na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz za-

świadczeń z poradni psychologiczno - pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan 

pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możli-

wości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

d) realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidu-

alnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; 

e) każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizując proces dydaktyczny 

różnicuje 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; 

g) w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samo-

dzielność w pakowaniu tornistrów, notowanie prac domowych, samodzielność 

w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiąz-

ków szkolnych); 

h) nauczyciele dbają o rozwój ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby ru-

chu oraz prawidłową postawę ciała; 

i) umiejętności bezpiecznego zachowania kształcone są w różnych sytuacjach: na 

wycieczkach, na spotkaniach z Policją, specjalnych zajęciach praktycznych itp.; 

j) wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową, którą sporządza się po 

każdym okresie szkolnym; poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne, zro-

zumiałe dla dziecka, oceny cyfrowe będące informacją dla rodziców o osiągnię-

ciach dziecka; 

k) każdemu dziecku szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie  

z zainteresowaniami, są to np. zajęcia: plastyczne, muzyczne, recytatorskie, te-

atralne, matematyczne, przyrodnicze, geograficzne; 

l) każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytu-

acjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obej-

mowane jest taką pomocą w następujących formach: zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem, 

specjalistyczne: gimnastyka korekcyjna. 
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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: zebrania, dyżury nauczycieli w wyznaczonym dniu – 

Drzwi Otwarte, indywidualne konsultacje, zeszyt korespondencji, droga elektro-

niczna, kontakty telefoniczne; 

c) organizuje się spotkania integracyjne rodziców i dzieci (świąteczne, Dzień Mamy 

i Taty, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka i inne); 

d) w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można 

przekazywać do sekretariatu szkoły w godzinach jego pracy; 

e) do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog i psycholog szkolny, logopeda; godzi-

ny pracy specjalistów umieszczone są na drzwiach wejściowych do gabinetów; 

f) szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie i innymi 

instytucjami wspomagającymi. 

 

§ 50. Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespo-

łach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompeten-

cji w pracy z dzieckiem. 

2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, którego 

ogólne zadania określone są w Statucie szkoły. 

3. Do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowa-

nie godności dziecka, zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych 

warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania 

samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji pla-

stycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej. 

 

Rozdział 8. Pomoc materialna uczniom. 
  

§ 51. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu warunków rodzinnych i losowych. Uczeń ma prawo do skorzystania z pomo-

cy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

DZIAŁ III ORGANY SZKOŁY 
 

Rozdział 1. Organy szkoły. 

 

§ 52. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 53. Każdy z wymienionych organów w § 52. 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. 
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Rozdział 2. Dyrektor szkoły. 

 

§ 54. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje szkołą, jako jednostką samorządu terytorialnego; 

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

 

§ 55. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. 

Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. 

Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

 

§ 56. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa Ustawa 

o Systemie Oświaty i inne przepisy szczegółowe. 

 

§ 57.  Dyrektor szkoły. 

1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności: 

a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej 

jakości; 

b) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady 

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie 

i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej; 

c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowią-

cych; wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem  

i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący; 

d) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną; 

e) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów 

w szkole podstawowej i gimnazjum; 

f) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

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

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

szkoły; 

h) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycie-

la; 

i) podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw 

podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku na-

stępnego roku szkolnego; ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczą-

cych danej edukacji w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, jeden pod-

ręcznik do przedmiotu, który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu 

kształcenia; 

j) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwicze-

niowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa; opracowuje zasady 

gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji 

celowej; 

k) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, SU; 

l) stwarza warunki do działania w szkole wolontariatu, stowarzyszeń i organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozsze-

rzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo - opiekuńczej w szkole; 
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ł) udziela na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po spełnieniu ustawowych 

wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego  

lub w formie indywidualnego nauczania; 

m) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach okre-

ślonych w Statucie; 

n) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywi-

dualne oraz udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki na zasadach określonych 

statucie; 

o) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły 

dzieci; prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi 

uczniów prowadzonych na zasadach określonych w odrębnych przepisach; w przy-

padku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie, co najmniej 50 % zajęć 

w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;  

p) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez 

Radę Pedagogiczną, jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

q) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 

przedmiotowe, problemowo - zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

r) zwalnia uczniów z zajęć WF - u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycz-

nych, plastyki, zajęć technicznych, zajęć informatyki, drugiego języka w oparciu 

o odrębne przepisy; 

s) występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

podstawowej w przypadkach określonych w Statucie; 

t) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organiza-

cyjnych; 

u) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej 

i religijnej uczniom; 

v) odpowiada za właściwą organizację egzaminów zewnętrznych;  

w) na udokumentowany wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia 

ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dys-

leksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem 

z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia; 

x) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów; powołuje komisje 

do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzają-

cych na zasadach określonych w Statucie Szkoły; 

y) ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowa-

niem społecznym prowadzą zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w za-

kresie pedagogiki specjalnej. 

 

2.  Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

a) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

b) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadni-

czego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych lub opiekuń-

czych; 
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c) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno - wychowawczej; 

d) wyznacza w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych 

przepisach dni wolne od zajęć; 

e) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach 

wolnych; 

f) odwołuje zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagro-

żenie zdrowia uczniów; 

g) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, 

a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych wa-

runków pobytu uczniów w budynku i na placu szkolnym; 

h) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne; 

i) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz 

dbałości o estetykę i czystość; 

j) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowa-

nia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców; 

k) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; pono-

si odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

l) dokonuje, co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 

technicznego urządzeń na szkolnym boisku; 

ł) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych 

szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze; 

m) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

n) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

o) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

p) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z Ustawą o Finansach Publicz-

nych; 

q) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły oraz sprawuje 

nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły. 

 

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami 

szkoły; 

b) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowi-

skach kierowniczych; 

c) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników admini-

stracji i obsługi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kie-

rowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny; 

d) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodo-

wego; 

e) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom 

i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 

f) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli 

i pracowników; 

g) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; 

h) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

i) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

j) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

k) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 

przez organ prowadzący; 
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l) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

ł) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pra-

cy; 

m) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opi-

niowania i zatwierdzania; 

n) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

 

4.  Sprawuje opiekę nad uczniami: 

a) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządami Uczniowskimi; 

b) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły; 

c) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia; 

d) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psy-

chofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki me-

dycznej w szkole. 

 

5. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. 

Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określo-

nym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

Rozdział 3. Rada Pedagogiczna 

 

§ 58.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest od-

powiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebra-

nia. Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości 

zainteresowanym poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczyciel-

skim. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę. 

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także 

brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego 

za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowa-

nia uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących po-

trzeb. 

7. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 

a) uchwala regulamin swojej działalności; 

b) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów danej szkoły; 

c) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i zgody rodziców; 

d) może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców 

/ prawnych opiekunów nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawie-

dliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne 

w szkolnym planie nauczania; 

e) może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 
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f) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 

g) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 

h) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły; 

i) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

j) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu; 

k)  uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje); 

l) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły 

lub z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

ł)  uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

m) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami 

do organu prowadzącego; 

n) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

o) rozpatruje wnioski i opinie Samorządu Uczniowskiego we wszystkich sprawach 

szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

p) ma prawo składania wniosku z Samorządem Uczniowskimi o zmianę nazwy szkoły 

i nadanie imienia szkole; 

q) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 

szkoły; 

r) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oce-

ny pracy. 

 

8. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

a) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 

b) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodza-

ju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

c) opiniuje projekt innowacji do realizacji w danej szkole; 

d) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku 

szkolnego; 

e) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

f) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymia-

rowych; 

g) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 

h) opiniuje projekt finansowy szkoły; 

i) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariatu oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuń-

cza; 

j) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

k) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

l) opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowi-

ska kierownicze. 

 

9. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub  
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w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, 

organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków. 

10. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmo-

wane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. 

11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami pra-

wa. 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 przepi-

sami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej z wykorzysta-

niem komputera. Protokoły przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z instrukcją 

archiwizacyjną. 

13. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczególności zawierać: 

a) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego Rady oraz osoby 

sporządzającej protokół; 

b) stwierdzenie prawomocności obrad; 

c) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 

d) listę obecności nauczycieli; 

e) uchwalony porządek obrad; 

f) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgło-

szonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień; 

g) przebieg głosowania i jej wyniki; 

h) podpis przewodniczącego i protokolanta. 

 

14. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez ra-

dę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne do-

kumenty złożone do przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

15. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do roz-

poczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 

16. 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. 

 

Rozdział 4. Rada Rodziców 

 

§ 59. 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opieku-

nów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły. 

4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmo-

wanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności. 

5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji 

szkoły. 

6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania re-

alizacji celów i zadań szkoły; 

b) współorganizowanie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, 

a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; 
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c) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywi-

stego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś: 

 znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w kla-

sie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka 

i jego postępów lub trudności; 

 znajomość Statutu szkoły, regulaminów szkolnych; 

 uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 

 wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły; 

 określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców. 

 

7. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, dostosowanego do potrzeb rozwojo-

wych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści 

i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców; jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, programy te ustala dyrektor szkoły 

w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program ustalony 

przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę 

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wy-

chowania szkoły; 

c) opiniowanie projektów planów finansowych składanych przez dyrektora szkoły; 

d) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycz-

nych, 

a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działal-

ność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydak-

tycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

e) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczy-

ciela za okres stażu; Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w termi-

nie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku za-

wodowego; nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

f) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyj-

nych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu. 

 

9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, 

których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być 

przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem, co naj-

mniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu 

projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu. 

10. Rada Rodziców może: 

a) wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty; 
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b) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkolnych; 

c) delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandyda-

ta na stanowisko dyrektora szkoły; 

d) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez 

organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

 

11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji 

konkursowej na dyrektora szkoły. 

12. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szcze-

gólności: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

b) szczegółowy tryb wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców; 

c) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

 

13. Tryb wyboru członków Rady: 

a) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkol-

nym; 

b) datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, na-

uczycieli i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów; 

c) wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad: 

 wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe; 

 w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun 

ucznia szkoły; 

 do Rady Rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych; 

 komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców; 

 niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wynik wybo-

rów; 

 członkami Rady Rodziców zostają kandydaci, którzy otrzymali największą licz-

bę głosów; 

 organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor; 

 skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać 

do 3 dni po dacie wyborów. 

 

14. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowa-

nia funduszy Rady Rodziców określa regulamin. 

 

Rozdział 5. Samorząd Uczniowski. 

 

§ 60. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Samorząd szkoły tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organ Samorządu jest jedynym 

reprezentantem ogółu uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany 

przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opi-

nie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podsta-

wowych praw uczniów, takich jak: 
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a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i sta-

wianymi wymaganiami; 

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

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz roz-

rywkowej 

f) zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumie-

niu z dyrektorem; 

g) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu; 

h) opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć. 

 

6. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły. 

7. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunko-

wać się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne 

wymagają odpowiedzi niezwłocznej. 

8. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora szkoły — pracę nauczycieli 

szkoły, dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej. 

9. Uczniowie mają prawo odwołać organy Samorządu na wniosek podpisany przez 

uczniów szkoły. 

10.   W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9, stosuje się następującą procedurę: 

a) wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów — wraz z propozycjami kandy-

datów do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkła-

dają dyrektorowi szkoły; 

b) dyrektor szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego 

wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunom Samorządu lub nauczycielom 

pełniącym funkcje kierownicze w szkole; 

c) jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów Samorzą-

du; 

d) wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia. 

 

Rozdział 6. Zasady współpracy organów szkoły. 

 

§ 61. 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacun-

ku, 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 powin-

ny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazy-

wane 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. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedsta-

wicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowią-

cych oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pi-

semnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 
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6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły po-

przez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i SU w formie pisemnej, a Radzie Pe-

dagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wnio-

sków. 

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

i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 62 ust. 1 Statutu szkoły. 

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

służbowej i zasad ujętych w § 62 niniejszego Statutu. 

 

§ 62.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci. 

2. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do: 

a) znajomości Statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szko-

ły, programu wychowawczego szkoły; 

b) zgłaszania do programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły swoich propo-

zycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do prze-

wodniczącego Rady Pedagogicznej; 

c) współudziału w pracy wychowawczej; 

d) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym, informacje te 

przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej; 

e) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów; przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu 

rodziców i w przypadkach wymagających ich znajomości; 

f) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów 

w nauce i przyczyn trudności, frekwencji (uzyskiwanie informacji ma miejsce 

w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem 

po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie); 

g) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek poradnia 

psychologiczno - pedagogiczna; 

h) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, or-

ganowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców. 

 

3. Rodzice mają obowiązek: 

a) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

c) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją; 

d) zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce; 

e) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożli-

wiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

f) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia, 

g) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka; 

h) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole; 

i) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną; 

j) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, 

trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

k) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 

l) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmono-

gramem zebrań. 
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Rozdział 7. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 

 

§ 63. 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 

a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 

należy do dyrektora szkoły; 

b) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowi-

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

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

strony sporu; 

d) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie za-

interesowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

 

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

ływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym 

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

stawiciela do pracy w zespole. 

3.  Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie me-

diacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w dro-

dze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego, jako 

rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 

prowadzącego. 

 

DZIAŁ IV ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI 
 

Rozdział 1. Organizacja nauczania. 
 

§ 64. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są: 

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem na-

uczania; 

b) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

c) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dy-

daktyczno –wyrównawcze, 

d) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia 

w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej; 

e) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

f) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzą-

cego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

g) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

 zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany 

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

 zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program na-

uczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

a) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min.; dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie 

to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 
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b) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad po-

działu na grupy, opisanych w niniejszym Statucie; 

c) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, zajęć komputerowych, religii, etyki, za-

jęcia WF-u, WDŻ; 

d) w toku nauczania indywidualnego; 

e) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

f) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 

g) w systemie wyjazdowym o strukturze między - oddziałowej i między - klasowej: 

obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, 

wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii 

letnich. 

 

3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2. 

 

§ 65. 1. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki. 

2. Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, jedna 20 w zależności od organizacji zajęć. 

 

§ 66. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając treści, które mogą stano-

wić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. 

 

§ 67. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji 

administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na realizację 

obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 

§ 68. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych. 

1. Na zajęciach informatycznych dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczą-

cych powyżej 24 uczniów. 

2. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym 

stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach od-

działowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych od 10 do 24 uczniów. 

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

uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłop-

ców. 

5. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego liczba uczniów w oddzia-

le nie może przekroczyć 25 w klasach I-III, oraz 30 w klasach IV-VIII i gimnazjum. 

 

§ 69. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na 

cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określo-

nych w przepisach prawa. 

 

§ 70. Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u. 

1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła orga-

nizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być 

zmienione. 
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3. W przypadku, gdy na zajęcia etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, 

zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub między-

klasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie 

mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu pro-

wadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć 

międzyszkolnych. 

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z etyki do arkusza ocen i na 

świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez nauczyciela etyki prowadzących 

zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

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

w dwóch rodzajach zajęć. 

6. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki 

na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się oceny z obu edukacji. W przypad-

kach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się oce-

ny uzyskane z tych zajęć. 

7. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia religii i/lub etyki – przebywa od 

opieką nauczyciela świetlicy. Z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą 

oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia 

z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). Na potrzeby sprawowania opieki 

(sprawdzania obecności ucznia) tworzy się odrębny dziennik dla uczniów poszcze-

gólnych klas. 

 

§ 71. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia 

z wychowania do życia w rodzinie, w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym 

po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

2.  Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli 

jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej 

sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na pro-

mocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez 

ucznia. 

4. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia WDŻ – przebywa pod opieką 

nauczyciela świetlicy. Z wyjątkiem przypadku, gdy rodzice ucznia złożą oświad-

czenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierw-

szych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  

 

§ 72.  Zasady zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego. 

1. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, 

zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wycho-

wania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestni-

czyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wycho-

wania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia. Zasa-

dy oceniania określają przepisy zawarte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

2. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestnicze-

nia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia 

z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na za-

jęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o za-

pewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia 
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z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „zwolniona”. 

3. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnie-

nia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

 

§ 73. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania 

do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwo-

jową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem z nauki drugiego ję-

zyka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

Rozdział 2. Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki. 
 

§ 74. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim 

związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną (Vulcan), współpracującą ze szkołą. 

Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez dyrektora 

szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system 

dziennika elektronicznego. 

3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych 

na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca 

pracę dziennika elektronicznego. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje 

zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa. 

4. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa „Regulamin funkcjono-

wania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka”. 

5. Dziennik zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie/nadzór odpowiada 

wychowawca klasy. W dzienniku klasy maja prawo dokonywać wpisów nauczyciele 

prowadzący zajęcia z całym oddziałem lub grupą. 

6. Na potrzeby dokumentowania działań wychowawczo-profilaktycznych klasy wy-

chowawca klasy prowadzi teczkę wychowawcy, która zawiera: 

a) listę uczniów w oddziale, 

b) plan pracy wychowawczo-profilaktycznej, 

c) tematykę zebrań z rodzicami, 

d) listę obecności rodziców na zebraniach, 

e) kontakty indywidualne z rodzicami, 

f) karty samooceny i oceny z zachowania uczniów, 

g) karty proponowanych ocen z zachowania przez nauczycieli i samoocena ucznia, 

h) przydziały do grup, 

i) diagnozy potrzeb, zainteresowań, kompetencji społecznych uczniów/wychowanków, 

j) notatki, spostrzeżenia o klasie/wychowankach, 

k) inną dokumentację o klasie. 

 

Rozdział 3. Szkolny system wychowania.  

 

§ 75. 1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza 

szczegółowy program wychowawczo - profilaktyczny na dany rok szkolny 

z uwzględnieniem aktualnych potrzeb. 
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2. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pra-

cowników szkoły. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły jest całościowy 

i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym 

i zdrowotnym. 

3. Podjęte działania wychowawczo-profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środo-

wisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do: 

a) pracy nad sobą; 

b) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa; 

c) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodziel-

ność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, po-

szanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla star-

szych, tolerancja; 

d) rozwoju samorządności; 

e) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska; 

f) budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą; 

g) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne re-

guły gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności 

szkolnej. 

 

4. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczo - profilaktycznym 

szkoły.  

5. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń: 

a) zna i akceptuje działania wychowawcze, profilaktyczne szkoły; 

b) szanuje oraz akceptuje siebie i innych; 

c) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokal-

nej, demokratycznym państwie oraz świecie; 

d) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kole-

gą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem; 

e) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania waż-

nych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów; 

f) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje; 

g) zna, rozumie i realizuje w życiu:  

 zasady kultury bycia, 

 zasady skutecznego komunikowania się, 

 zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy, 

 akceptowany społecznie system wartości, 

 chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń, 

 umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych, 

 jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 

 

6. W oparciu o program wychowawczo - profilaktyczny zespół wychowawców (wy-

chowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawczo-profilaktyczne na da-

ny rok szkolny.  

 

Rozdział 4. Współpraca z rodzicami. 

 

§ 76. 1. Szkoła traktuje rodziców, jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodzi-

ców. 
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2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizo-

wane jest poprzez: 

a) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wycho-

wawczych przez:  

 organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie; 

 zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych 

z wychowaniem dziecka; 

 

b) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez: 

 organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami; 

 przekazywanie informacji przez korespondencję, e- dziennik, e-maile, telefo-

nicznie, stronę www, inne materiały informacyjne; 

 

c) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom 

w nauce; 

d) pozyskiwanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

 zachęcanie do działań w formie wolontariatu; 

 inspirowanie rodziców do działania; 

 wspieranie inicjatyw rodziców; 

 wskazywanie obszarów działania; 

 upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 

 

e) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady 

Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły de-

cyzji; 

f) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakre-

sie rozwiązywania problemów dzieci przez: 

 ustalanie form pomocy; 

 pozyskiwanie środków finansowych; 

 zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem; 

 angażowanie uczniów w życie lokalnej społeczności. 

 

Rozdział 5. Świetlica szkolna. 

 

§ 77. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz 

dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej funkcjonuje świe-

tlica szkolna. 

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego. 

3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów  

w grupie nie powinna przekraczać 25. 

5. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwier-

dzony przez dyrektora szkoły. 

6. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodzi-

ców/prawnych opiekunów kierowane do wychowawców świetlicy w terminie do 15 

września. 
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7. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę 

środków finansowych na jej działalność. 

8. Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców 

w zależności od możliwości szkoły. 

9. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bez-

pośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych. 

10. Do zadań świetlicy należy: 

 wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły; 

 umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej; 

 upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie 

nawyków higieny; 

 przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym; 

 rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

 wyrabianie u uczniów samodzielności; 

 stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze; 

 przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji. 

 

11. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach: 

 zajęć specjalistycznych; 

 zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów; 

 zajęć utrwalających wiedzę; 

 gier i zabaw rozwijających; 

 zajęć sportowych. 

 

12. Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego 

i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym oraz 

tygodniowego rozkładu zajęć. 

13. Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można 

utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą. 

14. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgło-

szenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

15. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym 

przez dyrektora szkoły. 

16. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności 

od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły. 

17. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy. 

18. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców/prawnych 

opiekunów osobiście lub przez osoby upoważnione. 

19. W przypadku złożenia przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia określają-

cego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na 

samodzielny powrót ucznia do domu. 

20. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy 

świetlicy. 

21. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. 

Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 
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Rozdział 6. Stołówka szkolna. 

 

§ 78. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.  

2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, 

o których mowa w ust. 2, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek nali-

czanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.  

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości 

lub części opłat, o których mowa w ust. 3:  

 w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

 w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

 

5. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa 

w ust.4 dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę 

 

Rozdział 7. Baza szkoły. 

 

§ 79. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada; 

a) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 

b) bibliotekę; 

c) 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu; 

d) salę gimnastyczną; 

e) boisko sportowe „ORLIK”; 

f) gabinet pedagoga; 

g) gabinet psychologa; 

h) gabinet logopedyczny; 

i) gabinet pielęgniarki szkolnej;  

j) świetlicę szkolną; 

k) kuchnię i zaplecze kuchenne; 

l) szatnię; 

m) stołówkę; 

n) salę bilardową. 

 

Rozdział 8. Organizacja nauczania w szkole. 

 

§ 80. 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym po-

wszednim dniu września, a kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli 

pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają 

się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września. 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, biorąc pod uwagę wa-

runki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, 

ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 

6 dni. 

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa  

w ust. 3, mogą być ustalone: 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2017&qplikid=4186#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2017&qplikid=4186#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2017&qplikid=4186#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2017&qplikid=4186#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2017&qplikid=4186#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2017&qplikid=4186#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2017&qplikid=4186#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2017&qplikid=4186#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2017&qplikid=4186#_blank
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-11-2017&qplikid=4186#_blank
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 w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, okre-

ślone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związ-

ków wyznaniowych; 

 w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

 

5. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów 

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym do-

datkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa 

w ust. 4. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wol-

nych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrek-

tor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może, za zgodą organu prowadzą-

cego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.6., dyrektor szkoły wy-

znacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty. 

8. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są za-

jęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/prawnych 

opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu 

wychowawcy klasy w dowolnej formie i na stronie www szkoły. 

9. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli: 

a) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

b) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. 

klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycz-

nymi i inne. 

 

10. Zajęcia, o których mowa w ust. 9 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dy-

rektora terminie. 

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

określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję szkoły na podstawie ra-

mowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji pod-

lega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.   

12. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każ-

dego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku. 

13. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą 

godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ pro-

wadzący szkołę.  

14. W arkuszu organizacji szkoły podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, 

liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy 

będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub 

egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli 

wniosków o podjęcie tych postępowań. 

15. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględ-

nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

16. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 
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17. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązko-

wych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu progra-

mów dla danej klasy danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

18. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły. 

19. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych wa-

runków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporzą-

dzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. 

20. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

21. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku koniecz-

ności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szko-

ły. 

22. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor 

szkoły dokonuje podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Rady Rodziców. 

23. W przypadkach, jak w ust. 22. dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, 

gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szko-

ły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowa-

dzącego. 

24. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego. 

25. Liczebność uczniów w klasach określa organ prowadzący. 

26. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów 

odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony 

z uwzględnieniem tych przepisów. 

 

Rozdział 9. Działalność innowacyjna i eksperymentalna. 

 

§ 81. 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efek-

tywność kształcenia. 

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja 

może być wprowadzona w całej szkole, oddziale lub grupie. 

3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich wa-

runków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych dzia-

łań innowacyjnych i eksperymentalnych. 

4. Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mo-

gą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na fi-

nansowanie planowanych działań. 

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny. 

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

b) opinii Rady Rodziców; 

c) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie 

w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowa-

ne. 

 

8. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej 

zasad oraz opinią Rady Rodziców i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-03-2015&qplikid=1#P1A6
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o której mowa w ust. 7 pkt. a-c, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i or-

ganowi prowadzącemu szkołę. 

9. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia 

innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje 

wprowadzona. 

 

Rozdział 10. Zajęcia wyjazdowe. 

 

§ 82. Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w regulaminie wycieczek/wyjazdów 

szkolnych. 

 

Rozdział 11. Praktyki studenckie. 

 

§ 83. 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) 

na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - 

za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli 

lub szkołą wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły 

lub szkolny opiekun praktyk. 

 

Rozdział 12. Biblioteka szkolna. 

 

§ 84. 1. Biblioteka jest: 

a) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w za-

jęciach prowadzonych przez nauczyciela pracującego w bibliotece (lekcje biblio-

teczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, 

b) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

c) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

 

2. Zadaniem biblioteki jest: 

a) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów biblio-

tecznych; 

b) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medio-

teki; 

c) prowadzenie działalności informacyjnej; 

d) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyj-

nych; 

e) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medial-

nej; 

f) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

g) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania 

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

h) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 

i) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 

j) organizacja wystaw okolicznościowych. 

 

3. Do zadań nauczyciela pracującego w bibliotece należy: 

a) w zakresie pracy pedagogicznej: 
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 udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych; 

 prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę 

i jej zbiory; 

 zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania 

informacji; 

 udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 

zainteresowań i potrzeb; 

 współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organi-

zacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań 

dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej 

uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia; 

 udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki. 

 

b) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

 troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki; 

 gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, 

przeprowadzanie ich selekcji; 

 wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 

 prowadzenie ewidencji zbiorów; 

 klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbio-

rów; 

 organizowanie warsztatu działalności informacyjnej; 

 prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, in-

dywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów; 

 planowanie pracy: opracowanie rocznego planu pracy biblioteki oraz imprez 

czytelniczych; 

 składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny 

stanu czytelnictwa w szkole; 

 korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego 

warsztatu pracy. 

 

4. Nauczyciel zatrudniony w bibliotece zobowiązany jest prowadzić politykę groma-

dzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obo-

wiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowy-

mi szkoły. 

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin bi-

blioteki. 

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

a) zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblio-

teki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

b) zatrudnia nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedago-

gicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do 

doskonalenia zawodowego; 

c) przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na dzia-

łalność biblioteki; 

d) zatwierdza przydział czynności bibliotekarza; 

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

przy zmianie nauczyciela pracującego w bibliotece; 
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f) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

 

7. Szczegółowe zadania pracownika ujęte są w przydziale czynności i planie pracy bi-

blioteki. 

8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodzi-

ców i innych ofiarodawców. 

 

§ 85. Regulamin biblioteki. 

1. Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach zajęć lekcyj-

nych. 

2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pra-

cownicy szkoły i rodzice. 

3. Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypo-

życzone książki i materiały. 

4. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni bibliote-

ki. 

5. Czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii 

z materiałów bibliotecznych. 

6. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szcze-

gólnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczo-

nych książek (np. Olimpijczykom itp.), a także przedłużyć termin ich zwrotu. 

7. Czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, zosta-

nie ukarany uwagą wpisaną do e-dziennika. 

8. Czytelnik może zwrócić się do nauczyciela o rezerwację potrzebnej mu pozycji; 

9. Czytelnik może, pod nadzorem nauczyciela, korzystać z komputerowego wyszuki-

wania informacji bibliograficznych. 

10. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, 

zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela. 

11. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały 

przed końcem roku szkolnego. 

12. Czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu materiałów wypożyczo-

nych z biblioteki. 

13. Czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości 

o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy. 

 

Rozdział 13. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy. 

 

§ 86. 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły. 

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

a) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 

b) koordynowania działań w szkole; 

c) zwiększenia skuteczności działania; 

d) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

e) doskonalenia umiejętności indywidualnych; 

f) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje; 

g) doskonalenia współpracy zespołowej; 

h) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

i) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wy-

chowania i organizacji; 
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j) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności 

w wykonywaniu zadań; 

k) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli. 

 

3. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne. 

4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły 

może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian 

kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okre-

sowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega roz-

wiązaniu. 

6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

7. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor szkoły. Przewodniczącego ze-

społu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor sam lub na wnio-

sek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, 

gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne roz-

wiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje, jako strona w sprawie. 

8. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje przewodniczący w terminie do 20 września 

każdego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje się wyboru osób funkcyjnych, opra-

cowuje się plan pracy i terminarz spotkań. 

9. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektoro-

wi szkoły w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza 

dyrektor szkoły. 

10. Zebrania są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie 

przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub za-

świadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w pro-

tokole. 

11. Przewodniczący przedkłada na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, dwa razy w ciągu 

roku, sprawozdanie z prac zespołu. 

12. Nauczyciel zatrudniony w szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego 

zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela. 

13. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 

14. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

15. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, 

komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji 

pracy własnej. 

 

DZIAŁ V PRACOWNICY SZKOŁY 
 

Rozdział 1. Zadania nauczycieli. 
 

§ 87. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpo-

wiada, za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

a) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowa-

nych przez szkołę; 

b) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnow-

szej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego progra-

mu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych 
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i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty 

realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, 

formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poin-

formowanie o nim uczniów; 

c) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowa-

niu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i sza-

cunku dla każdego człowieka; 

d) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i świa-

topoglądów; 

e) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydak-

tycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środ-

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

dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

f) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb roz-

wojowych uczniów, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń 

szkolnych; 

g) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, 

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

h) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną 

ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przy-

niosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnie-

nia; 

i) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indy-

widualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

 posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyj-

no-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w spra-

wie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przed-

szkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo 

przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych spo-

łecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podsta-

wie tego orzeczenia, 

 posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na 

podstawie tej opinii, 

 nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych powyżej, który objęty 

jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpozna-

nia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidual-

nych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli 

i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i or-

ganizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-

lach, szkołach i placówkach; 

 posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym. 
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j) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy 

i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

k) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w Statucie; 

l) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

ł)  udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z zapisami w Statucie; 

m) informowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych klasyfika-

cyjnych ocenach według formy ustalonej w Statucie; 

n) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przy-

gotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach; 

o) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpo-

znanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

p) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

q)  indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

r)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy mery-

torycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych 

oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez inne instytucje w poro-

zumieniu z dyrekcją szkoły, zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

s)  aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach or-

ganizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole 

przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

t)  przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, 

punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć; 

u)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie  

wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami; 

v)  kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie god-

ności osobistej ucznia; 

w)  przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i ro-

dziców; 

x)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pra-

cownicze; 

y)  dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własne-

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

przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną. 

 

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

realizować: 

a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 

z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; 

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

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, 

m.in.:  

 wyjazdy na wycieczki, 

 spotkania klasowe, 

 opieka nad uczniami podczas konkursów, turniejów, zawodów sportowych, 

 przygotowanie uczniów do konkursów, zawodów sportowych, uroczystości 

szkolnych, 
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 opieka nad realizacją projektu edukacyjnego. 

 

c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym; 

d) inne zadania statutowe szkoły, wynikające z potrzeb wspierania ucznia lub po-

trzeb szkoły, zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły; 

e) nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać działania wymienione powyżej 

w pkt. a) b) 

 

Rozdział 2. Zadania wychowawców klas. 

 

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

a w szczególności: 

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia 

się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

a) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków ro-

dzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

b) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidual-

nych potrzeb rozwojowych wychowanków; 

c) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

d) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizycz-

ny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

e) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami; 

f) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepo-

wodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

g) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

h) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymia-

rem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 

i) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzo-

nej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i spo-

sobu udzielania im pomocy w nauce; 

j) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik 

uczenia się; 

k) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trud-

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

i efektywnego organizowania sobie pracy; 

l) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwra-

canie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na 

tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  

z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn 

niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dal-

szego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem 

uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków 

zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiek-
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tywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu 

materiału; 

ł) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właści-

wych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami: 

życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyja-

jącej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności 

wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość 

estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw 

uczniowskich; 

m) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie cza-

su wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej 

wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań 

i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, 

zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach; 

n) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufa-

niu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, raj-

dów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”; 

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

gieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza 

szkołą; 

p) współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organi-

zowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

q) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytu-

acjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnio-

skami 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 Ra-

dą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków. 

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych doty-

czących klasy: 

a) prowadzi dziennik lekcyjny (e-dziennik), arkusze ocen; 

b) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

c) sporządza świadectwa szkolne (e-dziennik); 

d) prowadzi dokumentację wychowawcy klasy; 

e) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządze-

niami władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pe-

dagogicznej. 

 

Rozdział 3. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom. 

 

§ 89. 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 zarzą-

dzenia 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: 

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym 

jego nadzorowi; 
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b) pełnienia dyżuru podczas przerw w klasach 1 – 3 (bezpośrednio przy klasie) wy-

chowawca lub nauczyciel, który miał lub będzie miał zajęcia lekcyjne; 

c) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań od-

biegających od przyjętych norm; w szczególności powinien reagować na niebez-

pieczne, 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 oraz czynnościami, które przeszkadzają 

w czynnym spełnianiu dyżuru; 

d) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i in-

nych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji; 

e) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia 

do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych; 

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

g) niedopuszczanie do palenia papierosów, spożywania innych używek na terenie 

szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych; 

h) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podję-

cia 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 lub wicedyrektora. 

5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.  

6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z za-

grożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub 

ujawni się w czasie zajęć. 

7. Nauczyciel zaznajamia uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,  

w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza 

zagrożenia dla bezpieczeństwa. 

9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i 

kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych 

przerw międzylekcyjnych. 

10. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Po-

żarowego w szkole. 

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

przestrzegać zasad ujętych w regulaminie wycieczek szkolnych. 

12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć szkolnych: 

a) ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy; 

b) nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

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

skierować go w towarzystwie osoby dorosłej do gabinetu lekarskiego; jeśli zaist-

nieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy; o zaistniałej sytuacji należy 

powiadomić rodziców ucznia oraz dyrekcję szkoły; 

d) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, ko-

rygować zauważone błędy oraz dbać o czystość, ład i porządek.  

 

13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów: 

a) z zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia; 
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b) z sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 

c) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych. 

 

Rozdział 4. Wicedyrektor. 

 

§ 90. 1. Stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach uza-

sadnionych potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy dyrektor szkoły, za zgodą 

organu prowadzącego. 

2. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego dyrektor szko-

ły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze. 

3. Zakres obowiązków wicedyrektora określa dyrektor. 

 

Rozdział 5. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego. 

 

§ 91.  Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidual-

nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 

a także wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania proble-

mów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

uczniów; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom za-

chowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

10) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z progra-

mu wychowawczo - profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców 

i wychowawców; 

12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdują-

cym się w trudnej sytuacji życiowej; 

13) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad 

w zakresie wychowania; 

14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

15) wspieranie zespołów powołanych do opracowania indywidualnych programów edu-

kacyjno – terapeutycznych; 

16) koordynacja współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

17) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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Rozdział 6. Zadania i obowiązki logopedy. 

 

§ 92. Do zadań logopedy należy: 

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

ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych indywidualnych lub w grupach; 

3) podejmowanie działań logopedycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami ucznia; 

4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych 

ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców; 

5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń 

logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fo-

nacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej; 

6) prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wg potrzeb; 

7) udział w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

z orzeczeniami; 

8) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno 

– kompensacyjne; 

9) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących 

rozwoju mowy; 

10) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym; 

11) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 7. Zadania i obowiązki psychologa 

 

§ 93. Do zadań psychologa należy w szczególności: 

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

dywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-

zycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz 

wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania proble-

mów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

uczniów; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom za-

chowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjali-

stów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

 

Rozdział 8. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza. 

 

§ 94. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

1) gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów; 



61 
 

2) gromadzenie oraz udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materia-

łów ćwiczeniowych; 

3) prowadzenie katalogów książek; 

4) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- 

komunikacyjnymi; 

5) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury; 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i spo-

łeczną uczniów; 

7) opieka nad szkolnym centrum multimedialnym; 

8) egzekwowanie zwrotu książek; 

9) współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych; 

10) współpraca z biblioteką publiczną; 

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczegól-

nych klas; 

12) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej 

 

Rozdział 9. Zadania i obowiązki szkolnego doradcy zawodowego. 

 

§ 95. Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) gromadzenie, aktualizacja oraz udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodo-

wych z zakresu wyboru zawodu i planowania kształcenia; 

2) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na infor-

macje oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji do-

tyczących rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów, itp.; 

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących do świadomego 

planowania kariery zawodowej; 

6) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie przygotowania uczniów do wyboru 

drogi zawodowej; 

7) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawo-

dowego. 

 

Rozdział 10. Regulamin Pracy. Związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje oraz 

fundacje w szkole 

 

§ 96. 1.W szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły w uzgodnie-

niu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce. 

2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych 

w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły 

potwierdza własnoręcznym podpisem. 

 

§ 97. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym wzglę-

dzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pra-

cowników szkoły. 

§ 98. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statuto-

wym 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 Pedagogicznej. 
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DZIAŁ VI UCZNIOWIE SZKOŁY 
 

Rozdział 1. Obowiązek szkolny. 
 

§ 99. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalen-

darzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawo-

wej, gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

 

§ 100. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną 

dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 

  2.  Dyrektor przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt 1, jeżeli dziecko: 

a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkoły, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 

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

przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną 

 3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione 

z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

§101. Odroczenie obowiązku szkolnego. 

1. Odroczenia obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor szkoły 

podstawowej, w obwodzie, którym dziecko mieszka. 

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

3.  Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia, wydaną przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

4.  Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

5. 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 ukończy 9 lat. 

6. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły, w obwodzie, w którym dziecko 

mieszka, na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat. 

7. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka posia-

dającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice są zobowiązani zło-

żyć ponowny wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

Wnioski, o których mowa w ust. 6 i 7 składa się nie później niż do 31 sierpnia. 

8. Do wniosku, o których mowa w ust. 6 i 7 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzecze-

nie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odro-

czenia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 

 

§ 102. Inne formy spełniania obowiązku szkolnego. 

1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podsta-

wie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka 

 i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie re-

guluje Ustawa 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 
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tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szko-

łę, której dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 

 

§ 103. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

§ 104. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobec-

ność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edu-

kacyjnych w szkole podstawowej. 

 

§ 105. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi 

szkolnemu są obowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

d) informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podsta-

wowej w obwodzie, którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego 

poza szkołą obwodową. 

 

Rozdział 2. Zasady rekrutacji. 
 

§ 106. 1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu 

szkoły na podstawie zgłoszenia do szkoły dziecka przez rodziców lub prawnych 

opiekunów.  

  Zgłoszenie musi zawierać: 

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 

braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwier-

dzającego tożsamość; 

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata; 

c) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata; 

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je 

posiadają. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, 

może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponu-

je wolnymi miejscami. 

    Wniosek powinien zawierać: 

a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 

braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwier-

dzającego tożsamość; 

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata; 

c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata; 

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je po-

siadają. 

3. W stosunku do uczniów, o których mowa w pkt. 2 zasady postępowania rekrutacyj-

nego określa organ prowadzący szkołę. 

 

§ 107. Zasady rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych i oddziałów sportowych określają od-

rębne regulaminy/ dokumenty/ procedury 
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Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczniów. 
 

§ 108. 1. Uczeń, zgodnie z „Konwencją Praw Dziecka”, Konstytucją Rzeczypospolitej Pol-

skiej i obowiązującymi przepisami oświatowymi w szczególności ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej; 

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeń-

stwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej 

oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepi-

sami; 

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowaw-

czym; 

e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących narodowo-

ści i przekonań religijnych; 

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny; 

h) znajomości sposobów kontroli postępów i osiągnięć szkolnych, informacji 

o wymaganiach edukacyjnych; 

i) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

j) korzystania z doradztwa zawodowego; 

k) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według 

zasad określonych przez dyrektora szkoły; 

l) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających w szkole; 

ł) korzystania z pomocy Rzecznika Praw Ucznia działającego w szkole zgodnie 

z odrębnym regulaminem; 

m)  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

n) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczenio-

wych zgodnie z regulaminem; 

o) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach; 

p) wypoczynku i czasu wolnego, do zabawy, zajęć rekreacyjnych oraz uczestnicze-

nia w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły. 

 

2. Uczeń w szczególności jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole; 

b) posiadania ważnej legitymacji szkolnej; 

c) podporządkowania się zaleceniom dyrektora, nauczycieli oraz innych pracowni-

ków szkoły; 

d) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i przyby-

wania na nie punktualnie ( w razie spóźnienia uczeń zobowiązany jest do przy-

bycia do sali, w której odbywają się zajęcia, w przypadku spóźnienia przekra-

czającego 20 minut – należy udać się do świetlicy a w czasie najbliższej przerwy 

dołączyć do klasy); 

e) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów; 

f) dbania o zdrowie, higienę oraz prawidłowy rozwój; 

g) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

h) zachowania schludnego wyglądu: 

 strój nie może eksponować gołych ramion, pleców, brzucha, głębokich dekol-

tów i wcięć; 
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 ubiór bez wulgarnych wzbudzających negatywne emocje napisów, rysunków; 

 wygląd i strój ucznia oraz posiadane przez niego przedmioty, emblematy, sym-

bole nie prezentują subkultur; 

 nie należy nosić ekstrawaganckich fryzur (np. dredy, irokezy, itp.) oraz farbo-

wać włosów; 

 zabrania się tatuaży, piercingu; 

 dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii (np. jedna para kolczyków tylko 

w uszach, łańcuszek z zawieszką); biżuteria nie może stanowić zagrożenia dla 

zdrowia ucznia i jego rówieśników; 

 nie dopuszcza się kolorowego makijażu; 

 na zajęciach wychowania fizycznego należy podporządkować się decyzjom 

nauczyciela dotyczącym zdjęcia biżuterii oraz obowiązującego stroju; 

i) noszenia stroju apelowego obowiązującego podczas uroczystości szkolnych 

i zewnętrznych egzaminów( przez strój apelowy rozumie się ubiór w tonacji bia-

ło-czarnej, biało-granatowej, biało-szarej – dla uczennicy są to: biała bluzka 

i ciemna spódnica lub spodnie, dla ucznia: biała koszula i ciemny garnitur lub 

ciemne spodnie; 

j) dostarczenia wychowawcy klasy usprawiedliwienia nieobecności w szkole, do-

konanego przez rodziców/prawnych opiekunów, w terminie ustalonym przez 

wychowawcę; 

k) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według 

zasad określonych przez dyrektora; 

l) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego, w tym: 

 okazywania szacunku dorosłym i kolegom; 

 szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi; 

 przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności oraz innym ne-

gatywnym zjawiskom; 

 dbania o honor i tradycje szkoły oraz współtworzenia jej autorytetu. 

 

3. Uczniom nie wolno: 

a) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych 

substancji psychoaktywnych; 

b) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków, tytoniu (e-papierosów), dopalaczy 

i innych środków o podobnym działaniu; 

c) używać alkoholu, narkotyków, tytoniu (e-papierosów), dopalaczy i innych sub-

stancji psychoaktywnych; 

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

e) samowolnie wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

f) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

g) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wie-

dzy i zgody zainteresowanych; 

h) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych;  

i) zapraszać obcych osób do szkoły. 

 

Rozdział 4. Procedury lekcyjne. 

 

§ 109. 1. Wejście do klasy 

 po dzwonku kończącym przerwę uczniowie oczekują na nauczyciela ustawiając 

się przy danej sali lekcyjnej; 
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  uczniowie wchodzą, a nie wbiegają do klasy; 

  po wejściu do sali lekcyjnej zajmują miejsca uzgodnione z nauczycielem; 

  podczas rozpoczęcia lekcji wszyscy stoją przy ławkach i następuje powitanie; 

  nauczyciel sprawdza obecność; 

  uczeń spóźniony siada w ławce i usprawiedliwia się dopiero na koniec zajęć.  

 

2. Zachowanie w czasie lekcji 

  uczeń odpowiada z ławki stojąc chyba, że istnieje potrzeba wezwania go do tabli-

cy, mapy, itp.; 

  nie je się, nie pije, nie żuje gumy podczas lekcji; 

  nie trzyma się na ławce jedzenia i innych rzeczy nie będących pomocami do da-

nej lekcji (dopuszcza się posiadania maskotki na szczęście); 

  jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, siadają ponownie na pole-

cenie nauczyciela; 

  w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie opuszczają sal lekcyjnych, może to na-

stąpić wyłącznie za zgodą nauczyciela, np. wyjście do toalety. 

 

3. Zakończenie lekcji 

 lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela; 

 klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy 

uczniowie, a kontrolują dyżurni. 

 

Rozdział 5. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń. 
 

§ 110. 1. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 

terenie szkoły: 

a) uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi 

do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne; 

b) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie i zniszczenie tego rodzaju 

sprzętu; 

c) w czasie zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy rejestrujących (np. ta-

bletów), wymienione sprzęty - wyłączone - powinny znajdować się w plecakach 

złożonych w wyznaczonym miejscu w klasie; 

d) zakaz określony w powyższym pkt. nie dotyczy wykorzystania telefonów i in-

nych urządzeń podczas zajęć jako pomocy dydaktycznych po uzyskaniu zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

2. W przypadku łamania przez ucznia powyższych zasad: 

a) nauczyciel odnotowuje ten fakt w e – dzienniku, jako uwagę do rodzi-

ca/prawnego opiekuna; 

b) uczeń w obecności nauczyciela oddaje telefon do depozytu w sekretariacie szko-

ły; 

c) informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia; 

d) nauczyciel odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” ma 

obowiązek; 

- dopilnować, aby telefon został wyłączony przez ucznia; 
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- odnotować ten fakt w przeznaczonym do tego zeszycie znajdującym się w se-

kretariacie szkoły; 

e) telefon złożony do depozytu odbiera rodzic/prawny opiekun ucznia; 

f) odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektroniczne-

go skutkuje odpowiednim wpisem w e-dzienniku i upomnieniem dyrektora szko-

ły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 6. Nagrody i kary. 
 

§ 111. 1. Ucznia można nagrodzić za: 

a) wybitne osiągnięcia w nauce; 

b) wzorową postawę uczniowską; 

c) reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach; 

d) działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. 

 

2. Nagrodami, o których mowa w pkt. 1 są: 

a) pochwała wychowawcy wobec całej klasy; 

b) pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły; 

c) list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodziców/prawnych opiekunów; 

d) dyplom uznania od dyrektora; 

e) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub dyrektora. 

 

3. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może po-

stanowić o przyznaniu nagrody w innej formie. 

4. Nagrody są finansowane w miarę posiadanych środków finansowych przez szkołę, 

Radę Rodziców oraz sponsorów. 

  

§ 112. 1. Ustala się następujące rodzaje kar: 

a) upomnienie nauczyciela lub innego pracownika szkoły; 

b) uwaga pisemna; 

c) nagana wychowawcy; 

d) pozbawienie funkcji pełnionych w klasie; 

e) upomnienie lub nagana dyrektora; 

f) pozbawienie funkcji pełnionych w szkole; 

g) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach; 

h) wystawienie oceny z zachowania adekwatnej do kryteriów WZO niezależnie od 

nałożonej kary; 

i) przeniesienie ucznia do równoległej klasy. 

 

2. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem 

do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły za szczególnie rażące 

naruszenie szkolnych obowiązków i postanowień Statutu.  

Zastosowanie powyższej kary następuje w szczególności, jeśli uczeń: 

a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osoby; 

b) dopuszcza się kradzieży o charakterze przestępczym; 

c) wchodzi w kolizje z prawem; 

d) demoralizuje innych uczniów; 

e) permanentnie narusza postanowienia statutu. 

 

3. Kara wymierzana jest na wniosek: 
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a) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły; 

b) Rady Pedagogicznej; 

c) innych osób. 

 

4. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 

a) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzo-

nej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie; 

b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej 

karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy; 

c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni 

od daty powiadomienia go o wymierzonej karze. 

 

Rozdział 7. Przeniesienie ucznia do innej szkoły.  
 

§ 113. 1. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęciu procedury karnego 

przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły po-

dejmuje Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty. 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej 

szkoły: 

a) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem 

zdrowia dla innych uczniów lub pracowników szkoły; 

b) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkoty-

ków; 

c) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkol-

nej lub naruszanie godności, uczuć religijnych, narodowych; 

d) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 

e) kradzież o charakterze przestępczym; 

f) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 

g) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkol-

nej; 

h) czyny nieobyczajne; 

i) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu 

bomby; 

j) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniej-

szych środków dyscyplinujących; 

k) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej; 

l) fałszowanie dokumentów szkolnych; 

m) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

 

§ 114. Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły: 

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu 

oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa 

(kpk), dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania. 

2. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje po-

siedzenie Rady Pedagogicznej szkoły. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą 

być wychowawca klasy, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może  

się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego. 

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę po-

stępowania ucznia, jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania 
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analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wycho-

wawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych 

i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrze-

gawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp. 

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, po-

dejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. 

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły. 

7. Dyrektor szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej ce-

lem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia 

nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej. 

8. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawni opiekuno-

wie. 

9. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego 

|w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

10. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zaję-

cia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji. 

11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego 

w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zaję-

cia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji. 

 

DZIAŁ VII WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 
 

Rozdział 1. Ogólne zasady oceniania. 

 

§ 115.  Ocenianiu podlegają: 

 osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

 zachowanie ucznia. 

 

§ 116. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w sto-

sunku do: 

 wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wy-

magań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów na-

uczania; 

 wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów na-

uczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 117. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w 

statucie szkoły. 

 

Rozdział 2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania. 

 

§ 118. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach ocenia-

nia wewnątrzszkolnego. 

 

§ 119. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
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a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie; 

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

co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

c) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w na-

uce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 

wychowawczej; 

g) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

h) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom in-

formacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczegól-

nych uzdolnieniach ucznia.  

 

§ 120. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzyma-

nia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązko-

wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych 

wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szko-

le; 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej za-

chowania, według skali i w formach przyjętych w szkole; 

d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali 

i w formach przyjętych w szkole; 

e) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasy-

fikacyjnej zachowania; 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) in-

formacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczegól-

nych uzdolnieniach.  

 

§ 121. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 122. W ocenianiu obowiązują zasady: 

 zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców/ prawnych opiekunów; 

 zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; 

 ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

 zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kry-

teria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlega-

jące ocenie; 

 zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

 zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżni-

cowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

 zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji 

w oparciu o okresową ewaluację. 
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§ 123. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów. 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodzi-

ców/prawnych opiekunów o: 

a)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śród-

rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-

jęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; 

b)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfi-

kacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

2. Szczegółowe kryteria ocen z danego przedmiotu oraz sposoby sprawdzania osią-

gnięć uczniów określają przedmiotowe zasady oceniania.  

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

i ich rodziców/prawnych opiekunów o: 

a)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceny zachowania; 

b)  warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasy-

fikacyjnej zachowania. 

Informacje, o których mowa powyżej przekazywane i udostępniane są: 

a) w formie ustnej dla uczniów na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych i we wrze-

śniu na lekcjach wychowawczych, fakt ten odnotowuje się w dokumentacji na-

uczyciela, wychowawcy; 

b) w formie ustnej dla rodziców/prawnych opiekunów na pierwszym zebraniu 

w miesiącu wrześniu, fakt ten odnotowuje się w dokumentacji wychowawcy; 

w trakcie indywidualnych spotkań oraz godzin dostępności nauczycieli; 

c) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – doty-

czy oceny z zachowania - dostęp w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczo-

nych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców; 

d)  w formie wydruku papierowego (Statut Szkoły) umieszczonego w bibliotece – 

dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej; 

e) na stronie internetowej szkoły (Statut Szkoły) - dostęp do informacji nieograni-

czony. 

 

4. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb roz-

wojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawar-

tych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym; 

b) na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania; 

c) na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub wskazująca na 

potrzebę dostosowania; 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno 

– pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycz-

nych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

e) na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 
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Rozdział 3. Rodzaje i jawność ocen szkolnych. 

 

§ 124. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

a) bieżące; 

b) klasyfikacyjne; 

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

nego; 

d) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny 

końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone 

są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku na-

uczania danej edukacji. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna 

w klasie programowo najwyższej. 

 

§ 125. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów.  

2. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wia-

domości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach 

dydaktycznych; chyba, że są one w zeszytach przedmiotowych.   

3. Rodzice / prawni opiekunowie mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich 

dzieci: 

a) na zebraniach; 

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

c) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem po wcześniejszym ustaleniu 

terminu spotkania. 

 

§ 126. Nauczyciel przechowuje prace uczniów do 31 sierpnia w danym roku szkolnym, z wy-

łączeniem prac uczniów, co do których rodzice zgłaszają zastrzeżenia. 

 

Rozdział 4. Uzasadnianie ocen. 

 

§ 127. 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia 

ustnie na bieżąco, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejęt-

ność oraz przekazuje zalecenia do poprawy.  

 

§ 128. Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów ucznia, wychowawcy oddziału, pedagoga 

szkolnego lub dyrektora szkoły nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:  

a) prośba o uzasadnienie oceny może być przedstawiona w formie ustnej lub 

pisemnej;  

b) uzasadnienie przedstawiane jest w formie ustnej lub pisemnej; nauczyciel 

przedstawia uzasadnienie w formie ustnej niezwłocznie, w formie pisemnej do 3 

dni od dnia złożenia prośby; 

c) uzasadnienie oceny odnosi się do wymagań opisanych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego lub programie nauczania, w przypadku zajęć dodatkowych; 

uzasadnienie zawiera informacje o tym: co uczeń zrobił dobrze; co i jak powinien 

poprawić; jak ma się dalej uczyć; 

d)  uzasadnienie oceny informuje o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

wskazuje jego mocne strony i strony wymagające wzmocnienia oraz sposoby 

radzenia sobie z błędami.  
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Rozdział 5. Sposoby i zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

 

§ 129. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 

a) prace pisemne: 

 praca klasowa: praca pisemna obejmująca szerszy zakres treści, zapowiadana 

z wyprzedzeniem, co najmniej 1 tygodnia; 

 sprawdzian, test: praca pisemna obejmująca węższy zakres treści, musi być 

zapowiedziany, (nie z dnia na dzień); 

 kartkówka: obejmuje maksymalnie 3 lekcje łącznie z zadaniem domowym i trwa 

nie dłużej niż 15 minut, może być niezapowiedziana; 

 referaty, wypracowania; 

 zadania domowe; 

 

b) wypowiedzi ustne: 

 odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji (nauczyciel ma prawo odpytać ucznia mak-

symalnie z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych bez zapowiedzi łącznie z zadaniem 

domowym); 

 wystąpienia (prezentacja, pokaz) na forum klasy, szkoły; 

 samodzielne prowadzenie elementów lekcji; 

 dyskusja; 

 

c) sprawdziany praktyczne; 

d) projekty grupowe; 

e) praca samodzielna, praca w grupach; 

f) samodzielne wykonywanie przez ucznia innych prac np. modeli, albumów, zielni-

ków, prezentacji, plakatów, itp.; 

g) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach; 

h) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, 

długopisu itp.); 

i) ćwiczenia praktyczne; 

j) ćwiczenia laboratoryjne; 

k) aktywność na zajęciach. 

 

§ 130.  Sprawdzenie osiągnięć i postępów uczniów cechuje:  

a) obiektywizm;  

b) indywidualizacja;  

c) systematyczność;  

d) jawność. 

 

§ 131. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie 

sprawdzania zawartości merytorycznej. 
 

§ 132. 1.Osiągnięcia ucznia mierzy się systematycznie na zajęciach lekcyjnych. Ilość ocen 

cząstkowych uzależniona jest od przedmiotu i układu treści programu. Jeżeli 

przedmiot realizowany jest jedną godzinę tygodniowo ocenę semestralna wysta-

wiamy, z co najmniej 3 ocen cząstkowych (w tym dwie prace pisemne); jeżeli 

przedmiot realizowany jest więcej niż jedną godzinę tygodniowo, ocenę semestral-

ną wystawiamy, z co najmniej 5 ocen cząstkowych (minimum z 2 prac pisemnych). 

2. Częstotliwość prac pisemnych w ciągu tygodnia ustala się następująco (nie dotyczy 

diagnoz z poszczególnych przedmiotów): tygodniowo mogą odbyć się maksymal-
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nie 3 prace pisemne: prace klasowe (poprzedza lekcja powtórzeniowa) i spraw-

dziany, w jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa/sprawdzian. 

3. Ilość kartkówek uzależniona jest od potrzeb i wymagań nauczycieli. Ilość ich  

w ciągu tygodnia i dnia nie jest ściśle określona. 

4. Nie wolno robić kolejnej pracy klasowej, jeśli nie została oddana poprzednia. 

5. Nauczyciel dokonuje wpisu w dzienniku zapowiadanych sprawdzianów i prac kla-

sowych. Prace klasowe powinny być odnotowane w dzienniku zajęć z 1 tygodnio-

wym wyprzedzeniem. 

6. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu w dniu sprawdzianu, pracy 

klasowej itp. termin należy ponownie uzgodnić z klasą, (przy czym nie obowiązuje 

jednotygodniowe wyprzedzenie). 

7. Prace klasowe należy poprawić, ocenić i dać do wglądu uczniowi w ciągu dwóch 

tygodni, nauczyciele języka polskiego poprawiają i oceniają prace w ciągu 3 tygo-

dni, (w sytuacjach losowych – nieobecność nauczyciela, w okresach świąt, ferii, itp. 

- termin ulega przedłużeniu).  

8. Prace klasowe i sprawdziany przechowuje się do dnia 31.08 danego roku szkolne-

go, z wyłączeniem prac uczniów, co do których rodzice zgłaszają zastrzeżenia. 

9. Każdą pracę klasową i sprawdzian uczeń musi napisać w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty pracy klaso-

wej/sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku 

ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze pracę klaso-

wą/sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzia-

nu/pracy klasowej o tym samym stopniu trudności.  

10. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległe-

go sprawdzianu. 

11. Ucieczka ucznia z pracy klasowej, sprawdzianu lub kartkówki traktowana jest, jako 

odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

ndst. 

12. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu 

oceny ndst. 

13. Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pocią-

ga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej. 

 

§ 133. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia 

do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład 

pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 

 

Rozdział 6. Zasady i formy poprawiania osiągnięć uczniów. 

 

§ 134. 1. Nauczyciel przedmiotu umożliwia uczniowi poprawę oceny z pracy klasowej 

lub sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny, jednak 

w szczególnych przypadkach termin może być wydłużony i dostosowany do sytu-

acji.  

2. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy pozostałych ocen zgodnie z zapisami 

w PZO: 

a)  przy poprawianiu ocen, od oceny niedostatecznej do dobrej z prac klasowych 

i sprawdzianów, z kartkówek po konsultacji z nauczycielem przedmiotu, obie 

oceny są wpisane do dziennika lekcyjnego i brane pod uwagę podczas ustala-

nia oceny śródrocznej, rocznej; 
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b)  uczeń może być pozbawiony możliwości poprawiania oceny, jeżeli stwierdzi 

się lekceważącą postawę, nieuczciwość ucznia (np. ściąganie, podpowiadanie, 

zmiana grupy na sprawdzianie, wykorzystywanie cudzych prac, jako własnych 

– m.in. strony internetowe, prace domowe kolegów; odrabianie prac domo-

wych w szkole). 

 

3. Uczniowi przysługuje jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak zadania” bez 

podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane 

kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak zadania  

na początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Zasady Ocenia-

nia. 

4. Najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną należy zakończyć przepro-

wadzanie prac klasowych i sprawdzianów.  

5. Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone na dwa tygodnie przed klasyfikacyj-

nym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział 7. System oceniania na I etapie edukacyjnym. 

 

§ 135. 1. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

są ocenami opisowymi. Roczna ocena opisowa klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia 

wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności 

w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

2. Forma oceny klasyfikacyjnej opisowej w klasach I-III jest jednolita 

i zaakceptowana wcześniej przez nauczycieli nauczania zintegrowanego. 

3. W klasach I – III oceny klasyfikacyjne: śródroczna i roczna, są opisowe z wyjąt-

kiem j. angielskiego, religii, zajęć komputerowych/informatyki. W bieżącym oce-

nianiu dopuszcza się oprócz oceny opisowej również oceny wyrażone stopniem. 

Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywa-

nia zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu 

wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. Ocenianie ma na celu: 

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

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycz-

no – wychowawczej. 

 

4. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywno-

ści szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczy-

ciel na bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla 

najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je po-

prawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowa-

nie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości 

i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia. 

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

analiz prac ucznia, wypowiedzi. 
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6. Ocena opisowa dotyczy: 

a) rozwoju intelektualnego, osiągnięć w zakresie edukacji polonistycznej, matema-

tycznej i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: 

czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, pisania, jego tempa, techniki, po-

prawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matema-

tycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody; 

b) rozwoju społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, sie-

bie oraz zachowań wobec wytworów kultury; 

c) rozwoju fizycznego, jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem 

człowieka. 

 

7. Śródroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodzi-

ców/prawnych opiekunów  jest opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy 

z uczniem. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arku-

sza ocen. 

8. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cy-

frowej w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane są w e-dzienniku, 

w zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy). 

9. Rodzice/prawni opiekunowie otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez 

ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną 

ocenę opisową.  

10. 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: 

a) słowną wyrażoną ustnie; 

b) pisemną; 

c) wyrażoną symbolem graficznym; 

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

 

Rozdział 8. Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV –VIII oraz oddziałach gimnazjum. 

 

§ 136. 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne: śródroczne, roczne oraz końcowe począwszy od kla-

sy czwartej ustala się w stopniach według skali: 

a) stopień celujący – 6 - cel 

b) stopień bardzo dobry – 5 – bdb 

c) stopień dobry – 4 – db 

d) stopień dostateczny – 3 – dst 

e) stopień dopuszczający – 2 – dop 

f) stopień niedostateczny – 1 - ndst 

Za pozytywne oceny uznaje się oceny wymienione w punktach a – e, za negatywną 

ocenę uznaje się ocenę wymienioną w punkcie f. 

 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, 

stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocz-

nym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, 

ndst. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–” . 

3. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie 

do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak, cząstkowe odpowiedzi, itp. 

(Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez 

Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych przedmiotów).  
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4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyj-

ną zachowania.  

 

§ 137. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, opracowanych przez zespo-

ły przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów. 

 

§ 138. 1.Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Indywidualizacja pracy z uczniem polega na:  

a) dostosowaniu tempa pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;  

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia;  

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości oraz 

umiejętności ucznia;  

d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych z pominięciem samodzielnych prac 

pisemnych;  

e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac wykonywanych w trakcie zajęć 

edukacyjnych oraz domowych.  

 

§ 139. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki, zajęć 

artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

 

§ 140. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

 

§ 141. Uczniowie na zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” nie są oceniani zgodnie 

z przyjętą przez szkołę skalą ocen. Edukacja z tych zajęć kończy się wpisem 

w dokumentacji szkolnej „uczestniczył/uczestniczyła”. 

 

§ 142. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego 

wysiłku dopuszcza się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania 

kształtującego z recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym 

obowiązkowo cztery elementy: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony 

ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności; 

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę; 

d) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej. 

 

§ 143. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi  

z wyjątkiem oceny z przedmiotu: religia/ etyka.  
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§ 144. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

 opanował w pełni zakres wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie 

programowej przedmiotu; 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, zainteresowania związane 

z danym przedmiotem; 

 biegle posługuje się bogatym, poprawnym słownictwem, dyskutuje używając 

poprawnie merytorycznie argumentów na tematy związane z wybranym 

zagadnieniem z podstawy programowej; 

 korzysta z dodatkowych źródeł informacji; 

 wykorzystuje zdobyte wiadomości do rozwiązywania problemów teoretycznych 

i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, prezentuje innowacyjne 

podejście; 

 

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej 

przedmiotu; 

 w sposób jasny i precyzyjny formułuje swoje myśli; 

 potrafi powiązać treści w logiczny układ, samodzielnie formułuje problemy, 

stawia hipotezy, rozwiązuje problemy w sposób twórczy, wyciąga odpowiednie 

wnioski; 

 wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce; 

 stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych; 

 

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

 opanował większość materiału zawartego w podstawie programowej, potrafi 

logicznie powiązać treści;  

 samodzielnie stosuje wiedzę w typowych sytuacjach teoretycznych 

i praktycznych, natomiast w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela; 

 rozumie związki między treściami zawartymi w podstawie programowej oraz 

przy pomocy nauczyciela wyjaśnia zjawiska i umiejętnie je interpretuje;  

 samodzielnie argumentuje swoje wypowiedzi; 

 podstawowe pojęcia i prawa ujmuje za pomocą terminologii właściwej dla danej 

dziedziny wiedzy; 

 

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zagadnienia omawiane na zajęciach; 

 stosuje wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych teoretycznych 

i praktycznych z pomocą nauczyciela; 

 w swoich wypowiedziach prezentuje przeciętny zasób słownictwa; 

 

 

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

 posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach 

kształcenia wiadomości  i umiejętności; 

 przy pomocy nauczyciela wyjaśnia najważniejsze zagadnienia z podstawy 

programowej omawiane na zajęciach; 
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 potrafi stosować posiadaną wiedzę do wykonywania elementarnych zadań 

i czynności w prostych, typowych sytuacjach; 

 potrafi odwzorować zaprezentowane przez innych rozwiązanie problemów 

i zadań, 

 ma trudności w formułowaniu myśli, jego wypowiedź cechuje ubogie 

słownictwo. 

 

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

 nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, a wiadomości i umiejętności nie 

dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia;  

 nie skorzystał z pomocy szkoły i nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy  

i umiejętności; 

 wykazuje brak zainteresowania przedmiotem. 

 

§ 145. Wymagania na kolejne stopnie szkolne muszą tworzyć hierarchię w tym sensie, 

że wymagania na stopień wyższy muszą mieścić w sobie wymagania na stopień niż-

szy. 

 

§ 146. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edu-

kacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasy-

fikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

Rozdział 9. Ocenianie zachowania. 

 

§ 147. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczy-

cieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia spo-

łecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie. 

 

§ 148. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, 

ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej za-

chowania; 

b) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

b) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

c) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postę-

pach i trudnościach w zachowaniu się ucznia. 

 

§ 149. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 150. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, 

u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić 
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wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orze-

czenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

 

§ 151. 1.Przed ustaleniem śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania wycho-

wawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów 

danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia. 

2. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, umotywowaną, uwzględniającą 

opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczy-

cieli uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły. Każda ocena opatrzona 

zostaje życzliwym komentarzem, który w sposób pozytywny uwzględnia prace 

ucznia nad sobą, a jednocześnie informuje, w jaki sposób może on podnieść ocenę 

swojego zachowania. 

3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę oddziału jest ostateczna 

z wyjątkiem przypadku stwierdzenia niezgodności ustalenia rocznej oceny 

zachowania z przepisami. 

4. W ciągu roku szkolnego – nauczyciele uczący ucznia i nieuczący w danej klasie, 

dokonują wpisów o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowań ucznia 

w e-dzienniku. Także inni pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o za-

chowaniu ucznia. 

5. W czasie wakacji uczeń pozostaje uczniem i wszelkie łamanie postanowień Statutu 

szkoły, głównie dotyczących: używek, wulgarnego zachowania, nie stosowania się 

do poleceń rodziców/prawnych opiekunów oraz innych niewłaściwych zachowań 

będzie brane pod uwagę przy ocenie zachowania. 

 

§ 152. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opi-

sową. 

 

§ 153. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelek-

tualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

§ 154. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. 

Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów wychowawca uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

 

§ 155. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala 

się według następującej skali: 

a) wzorowe – wz, 

b) bardzo dobre – bdb, 

c) dobre – db, 

d) poprawne – pop, 

e) nieodpowiednie – ndp, 

f) naganne – ng. 

 

§ 156. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
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f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

§ 157. Kryteria ocen z zachowania. 

1. Zachowanie wzorowe - otrzymuje uczeń, który: 

a) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły; 

b) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

c) godnie reprezentuje szkołę w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach 

sportowych, itp.; 

d) wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wycho-

wawcę, organizację; 

e) wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione; 

f) zachowuje się kulturalnie i reaguje na negatywne postawy kolegów; 

g) przejawia troskę o mienie szkoły, dba o podręczniki; 

h) zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu; nosi stroje i ubiory 

zgodne ze Statutem Szkoły; 

i) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

j) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu innych; 

k) nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie środków odurzają-

cych oraz innych substancji szkodliwych dla zdrowia) i nie namawia do nich in-

nych osób; 

l) wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów, 

gestów, zwraca się po imieniu do kolegów, stosuje zwroty i formuły grzecznościo-

we; 

 ł)  zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych; 

m) w sposób kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych; 

n) w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym; 

o) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, 

członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom; 

p) nie opuszcza terenu szkoły bez zgody nauczyciela; 

q) na terenie szkoły w sposób zgodny z zapisami Statutu korzysta z telefonu komór-

kowego; 

r) na miarę swoich możliwości podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń 

aktywnie uczestniczył we wszystkich działaniach na poszczególnych etapach, 

wykazał się umiejętnością krytycznej samooceny i wyciągania wniosków – dotyczy 

klas gimnazjalnych. 

 

2. Zachowanie bardzo dobre - otrzymuje uczeń, który: 

a) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, 

kolegów, znajomych; 

b) poszerza swoją wiedzę i umiejętności wykorzystując swoje predyspozycje; 

c) przestrzega wymagań Statutu Szkoły i norm społecznych; 

d) dba o honor i tradycje szkoły; 

e) przejawia troskę o mienie szkoły, dba o podręczniki; 

f) pomaga słabszym i młodszym kolegom; 

g) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec 

innych; 

h) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych; 

i) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, itp.; 

j) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 
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k) przestrzega zasad higieny osobistej; 

l) nigdy nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych osób; 

ł)   bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

m) aktywnie współpracuje z wychowawcą; 

n) systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione  

w terminie wyznaczonym przez wychowawcę; 

o) nie spóźnia się na zajęcia szkolne, zawsze nosi odpowiedni strój, zgodnie ze Statu-

tem Szkoły; 

p) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły; 

q) nie opuszcza terenu szkoły bez zgody nauczyciela; 

r) na terenie szkoły w sposób zgodny z zapisami Statutu korzysta z telefonu komór-

kowego; 

s) na miarę swoich możliwości był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego 

projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była 

rzeczowa i nacechowana życzliwością. 

 

3. Zachowanie dobre - otrzymuje uczeń, który: 

a) sumiennie wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

b) może sporadycznie spóźnić się na lekcje (ma w semestrze nie więcej niż trzy 

nieusprawiedliwione spóźnienia); 

c) nieobecności na zajęciach lekcyjnych ma usprawiedliwione; 

d) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami; 

e) nie używa wulgaryzmów, gestów i słów obraźliwych naruszających godność osobi-

stą; 

f) przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły, na wy-

cieczkach, imprezach szkolnych, itp.; 

g) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu; z reguły nosi stroje i ubiory zgodnie 

z zapisami Statutu Szkoły; 

h) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożenia; 

i) nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych osób; 

j) rozumie i stosuje normy społeczne; 

k) szanuje mienie społeczne, dba o podręczniki; 

l) nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy; 

ł) wykazuje się właściwą kulturą osobistą, właściwym stosunkiem do nauczycieli, ko-

legów i pracowników szkoły; 

m) nie opuszcza terenu szkoły bez zgody nauczyciela; 

n) na terenie szkoły w sposób zgodny z zapisami Statutu korzysta z telefonu komór-

kowego; 

o) na miarę swoich możliwości prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie 

realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu 

i opiekuna projektu. 

 

4. Zachowanie poprawne - otrzymuje uczeń, który: 

a) nie zawsze pracuje na miarę swoich możliwości i stworzonych mu warunków; 

b) nie wagaruje; 

c) sporadycznie spóźnia się na lekcje; 

d) nie zawsze angażuje się w pracę na rzecz szkoły, klasy; 

e) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu; 

f) nie zawsze szanuje podręczniki szkolne, pomoce naukowe, sprzęt szkolny, itp.; 

g) nie zawsze posiada wymagany strój; 
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h) używa zwrotów grzecznościowych; 

i) czasem używa wulgaryzmów i słów obraźliwych przy jednoczesnym wyrażeniu 

chęci naprawienia swojego błędu; 

j) nie zawsze dba o bezpieczeństwo w szkole i poza nią; 

k) zdarza się, że zaniedbuje higienę osobistą; 

l) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich; 

ł)   nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 

m) poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły, reaguje 

na uwagi nauczycieli i pracowników szkoły; 

n) czasem pomaga koleżankom i kolegom; 

o) z reguły współpracuje z wychowawcą; 

p) nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych osób; 

q) na terenie szkoły w sposób zgodny z zapisami Statutu korzysta z telefonu 

komórkowego; 

r) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane 

przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane 

na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu. 

 

5. Zachowanie nieodpowiednie - otrzymuje uczeń, który: 

a) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji; 

b) wielokrotnie spóźnia się na lekcje; 

c) w semestrze ma nieusprawiedliwione nieobecności, 

d)  nie respektuje obowiązujących zasad dotyczących stroju i fryzury, nie dba o sto-

sowny strój i schludny wygląd; 

e) ma lekceważący stosunek do nauki, 

f) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne; 

g) w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, 

osób starszych; 

h) jest agresywny w stosunku do rówieśników, wdaje się w bójki, często prowokuje 

kłótnie i konflikty; 

i) lekceważy zadania przydzielone przez szkołę, wychowawcę, zespół klasowy; 

j) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły, zakłóca prze-

bieg uroczystości szkolnych; 

k) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią; 

l) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią; 

ł)   ma negatywny wpływ na swoich kolegów; 

m) lekceważy ustalone normy społeczne; 

n) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania, pomimo szans stwa-

rzanych przez szkołę; 

o) incydentalnie stosuje szantaż lub zastraszanie; 

p) pali papierosy i namawia do tego innych; 

q) spożywał alkohol lub inne używki lub substancje szkodliwe; 

r) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie 

wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były 

opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych 

członków zespołu. 

 

6. Zachowanie naganne - otrzymuje uczeń, który: 

a) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska: 

 bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach; 
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 znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi; 

 stosuje szantaż, wyłudzenie, zastraszanie; 

 wszedł w konflikt z prawem i pozostaje pod nadzorem policyjnym; 

 

b) swoim zachowaniem: 

 uwłacza godności ludzkiej tzn. obraźliwie, chamsko, wulgarnie zachowuje się 

w stosunku do nauczycieli, pracowników obsługi i administracji szkoły, 

kolegów, koleżanek i innych; 

 w szkole i poza nią obraża honor szkoły i Ojczyzny; 

 nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

 nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli; 

 ulega nałogom i namawia do nich innych; 

 celowo niszczy mienie szkoły; 

 nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych; 

 nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiąz-

ków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa 

była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna. 

 

W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, wychowawca może 

odstąpić od uwzględnienia jednego z punktów składowych oceny z zachowania, 

za wyjątkiem punktów dotyczących używek i nałogów (alkohol, papierosy i inne 

substancje szkodliwe) oraz wagarowania. 

 

§ 158. W przypadku, gdy uczeń w czasie trwania semestru dopuści się czynu (jednorazowy 

incydent) klasyfikowanego na ocenę naganną lub nieodpowiednią szkoła stwarza moż-

liwość zmiany oceny na wyższą poprzez konsekwentne realizowanie programu na-

prawczego. 

 

Rozdział 10. Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa. 

 

§ 159. 1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej. Rok szkolny dzieli się 

na dwa okresy. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, 

a okres drugi trwa od 1 lutego do zakończenia roku szkolnego. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyj-

nych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i usta-

leniu ocen klasyfikacyjnych, oraz klasyfikacyjnej oceny zachowania zgodnie ze 

skalą określoną w niniejszym Statucie. 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego pod 

koniec pierwszego semestru, a klasyfikację roczną przed zakończeniem roku szkol-

nego. Konkretne daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych są ustalane na początku 

każdego roku szkolnego. 

4. Klasyfikacji odpowiednio śródrocznej i rocznej ucznia z niepełnosprawnością inte-

lektualną w stopniu umiarkowanym dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawar-

tych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla 

ucznia. 

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z za-

jęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą być śred-

nią arytmetyczną ocen cząstkowych. 
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7. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych 

zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniają-

cymi wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych usta-

lają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna 

ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na pro-

mocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

10. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym 

okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

11. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego na-

uczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego 

przedmiotu. 

12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódz-

kim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał 

po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 160. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie są informo-

wani na zebraniach ogólnych oraz podczas rozmów indywidualnych. 

 

§ 161. 1. Na miesiąc przed terminem klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej nauczyciel 

jest zobowiązany powiadomić ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów 

o przewidywanej ocenie niedostatecznej poprzez wpis w e-dzienniku. 

2. Na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną, roczną i końcową nauczyciel informuje 

ucznia o przewidywanej ocenie z poszczególnych przedmiotów a wychowawca 

o proponowanej ocenie z zachowania. Przewidywane oceny wpisuje 

się do e - dziennika w wyznaczonym miejscu. Wychowawca klasy w tym samym 

terminie pisemnie informuje rodziców. Kartkę z proponowanymi ocenami 

podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów przechowuje w teczce 

wychowawcy. 

3. Na 7 dni przed śródrocznym, rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele oraz wychowawcy są zobowiązani poinformować 

ucznia o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania. 

 

§ 162. 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć eduka-

cyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku 

lub w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje 

program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków (np.: zindywidualizowa-

nie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidu-

alna pomoc nauczyciela). 

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza szansę uczniowi 

uzupełnienia braków poprzez m.in.:  
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a) objęcie zajęciami w ramach udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej;  

b) pomoc nauczyciela świetlicy, pedagoga szkolnego; 

c) kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 163. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyj-

nych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfika-

cyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej po-

łowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

§ 164. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

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

lona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeże-

nia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych za-

jęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa Sta-

tutu Szkoły. 

 

§ 165. Ocena zachowania zatwierdzona na rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej może ulec zmianie w przypadku nie stosowania się do zawartych 

w Statucie przepisów dotyczących oceniania zachowania, na specjalnym posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej zwołanym w trybie pilnym.  

 

Rozdział 11. Egzamin klasyfikacyjny. 

 

§ 166. 1. Na pisemny wniosek ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna, uczeń nieklasyfikowany 

z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.   

2. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na pisemny wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów Ra-

da Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów: 

a) indywidualny tok lub program nauki, 

b) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, 

c) uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wy-

równania różnic programowych. 

 

§ 167. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi 

opiekunami. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprze-

dzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

§ 168. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

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

z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

§ 169. 1. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w § 166. pkt. 1, 2, 3 a przeprowadza ko-

misja w skład, której wchodzą:  

a) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, jako przewodniczący, 

b) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 



87 
 

2. 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 obo-

wiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodni-

czący komisji; 

b) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany 

ten egzamin. 

 

§ 170. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami/prawnymi opieku-

nami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy klasyfika-

cyjne w ciągu jednego dnia. 

 

§ 171. W przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, 

nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyj-

nych: plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

 

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

rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 

 

§ 173. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których uczeń zdaje 

egzamin, a zatwierdza dyrektor szkoły. 

 

§ 174. 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

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

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji egzaminującej, 

c) termin egzaminu 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania egzaminacyjne,  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   

 

§ 175. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyj-

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

§ 176. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem, 

gdy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 

z przepisami.  

 

§ 177. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego nega-

tywna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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§ 178. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie oceny niedosta-

teczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

 

Rozdział 12. Ustalenie rocznej oceny zachowania lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych w trybie odwoławczym w przypadku stwierdzenia 

niezgodności z przepisami ustalenia tych ocen. 

 

§ 179. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, 

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

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia 

ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

 

§ 180. 1. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych lub roczna ocena zachowania 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; ustala 

roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. 

2. W skład komisji wchodzą:  

A. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

 

B. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

d) pedagog; 

e) psycholog;  

f)  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

 

3. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 2. A. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego 

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

w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

4. Komisja powołana przez dyrektora, o której mowa w ust. 2.B ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena 

ustalana jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku rów-

nej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

 

§ 181. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 
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§ 182. 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

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

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

egzaminu poprawkowego. 

 

§ 183.  1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:  

A. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian 

wiadomości i umiejętności; 

2. skład komisji; 

3. termin sprawdzianu; 

4. imię i nazwisko ucznia; 

5. zadania sprawdzające; 

6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

  

B. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) imię i nazwisko ucznia; 

d) wynik głosowania; 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 

2. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 1.A dołącza się pisemne prace ucznia i zwię-

złą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o któ-

rym mowa w pkt. 1.A w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w do-

datkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

Rozdział 13. Egzamin poprawkowy. 

 

§ 184. Począwszy od klasy IV każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał oce-

nę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy. 

 

§ 185. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem eg-

zaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których 

to przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

§ 186. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodzi-

ców/prawnych opiekunów zgłoszoną do dyrektora szkoły, nie później niż na tydzień 

przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku. 

§ 187. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. Eg-

zamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. W jednym 

dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

 

§ 188. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawko-

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 
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§ 189. 1.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2. W skład komisji wchodzą:  

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji.  

 

3. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 2. b może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych przypadkach (choroba, 

zdarzenie losowe). W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

 

§ 190. 1. Zadania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. Stopień 

trudności zadań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym według pełnej 

skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze spe-

cjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać moż-

liwości psychofizyczne ucznia. 

2. Czas trwania egzaminu: 60 minut. 

 

§ 191. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, skład komisji, termin egzaminu, 

zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę klasyfikacyjną ustaloną przez 

komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ust-

nych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

 

§ 192. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji 

i powtarza klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna 

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

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie 

programowo wyższej.  

 

§ 193. 1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić w terminie 5 dni robo-

czych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona nie-

zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. 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. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

Rozdział 14. Zasady udostępniania dokumentacji rodzicom do wglądu 

 

§ 194. 1.Przez dokumentację dotyczącą oceniania ucznia, egzaminu klasyfikacyjnego, 

poprawkowego rozumie się:  
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a) e-dziennik ;  

b) dziennik nauczania indywidualnego;  

c) dziennik zajęć specjalistycznych indywidualny lub grupowy;  

d) arkusz ocen;  

e) protokół z egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzianu.  

 

2. W przypadku wglądu do e-dziennika, dziennika zajęć specjalistycznych grupowych 

nauczyciel zabezpiecza przed wglądem w dokumentację oceniania innych uczniów. 

3. Wgląd do dokumentacji, o której mowa w pkt. 1.e odbywa się na podstawie 

pisemnego wniosku złożonego do dyrektora szkoły wyłącznie przez 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 

3. Dyrektor w ciągu 3 dni roboczych informuje wnioskodawcę o terminie i miejscu 

wglądu do dokumentacji. Czas oczekiwania na wgląd nie może być dłuższy niż 14 

dni od dnia złożenia wniosku o wgląd.  

4. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 1.e udostępniana jest w sekretariacie szkoły  

w obecności dyrektora szkoły lub wicedyrektora oraz wychowawcy oddziału.  

5. Rodzic/prawny opiekun dokonujący wglądu do jakiejkolwiek dokumentacji może 

sporządzać notatki. Nie dopuszcza się kopiowania, powielania, wykonywania zdjęć 

całości dokumentacji lub jej części.  

 

Rozdział 15. Promowanie i ukończenie szkoły. 
 

§ 195. Klasy I – III szkoły podstawowej. 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym pro-

mocję do klasy programowo wyższej.  

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

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może po-

stanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wnio-

sek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodzi-

ców/prawnych opiekunów ucznia lub rodzice/prawni opiekunowie ucznia po zasię-

gnięciu opinii wychowawcy klasy. 

3. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia i po uzyskaniu zgody wycho-

wawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody ro-

dziców/prawnych opiekunów ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o pro-

mowaniu 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 progra-

mie nauczania dwóch klas. 

 

§ 196. Klasy IV– VIII szkoły podstawowej, oddziały gimnazjalne. 

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. 

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

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyż-

szej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edu-

kacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. 

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

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, zastrzeżenie pkt. 2. 
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4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódz-

kim oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych otrzymują 

 z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł 

laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych to otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfika-

cyjną. 

5. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:  

a) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;  

b) przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego.  

 

6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest kla-

syfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych oraz dodatko-

wych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak kla-

syfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje 

promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

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

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do kla-

sy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają 

się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 

w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 

niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z za-

strzeżeniem ust.2. 

9. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzy-

skał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania. 

10. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą kończy 

szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75. 

11. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

 

§ 197. Egzamin ósmoklasisty. 

1. W klasie VIII przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. 

2. Egzamin obejmuje wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, określone w odrębnych przepisach 

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu regulują odrębne przepisy. 

 

§ 198. Egzamin gimnazjalny.  

1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.  

2. Egzamin obejmuje wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego, określone w odrębnych przepisach.  

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne 

przepisy. 

  
§ 199. Projekt edukacyjny w oddziałach gimnazjalnych. 

1. W oddziałach gimnazjalnych realizowany jest projekt edukacyjny. 
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2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela 

i obejmuje:  

a) wybór tematu projektu edukacyjnego;  

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;  

c) wykonanie zaplanowanych działań;  

d) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;  

e) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.  

 

3. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określo-

nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykra-

czać poza te treści.  

4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpocz-

ną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warun-

kach realizacji projektu.  

5.  Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projek-

tu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 

ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oce-

niania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.  

8. Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego regulują odrębne przepisy. 

 

DZIAŁ VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE 
 

§ 200. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz 

innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto 

wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący na-

uczyciele. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżu-

rujących oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku i wy-

chodzenia z budynku, korzystania z szatni podczas przerw międzylekcyjnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem 

w trakcie wycieczek: 

a) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpie-

czeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia; zobowiązany jest 

on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wy-

padku, mającym miejsce podczas zajęć; 

b) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie 

z harmonogramem dyżurów; 

c) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpie-

czeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 

szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

 

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, boisko szkolne, 

jadalnia, pracownie: informatyki, fizyczno - chemiczna; opiekun pracowni lub inny 

pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni, 

obiektu i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów. 
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5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wy-

chowania fizycznego, pracownie: informatyki, fizyczno-chemiczna wyposażone 

są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. 

6. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz). 

7. Szkoła na stałe współpracuje z policją. 

8. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a z ostat-

nich zwolnić uczniów. 

9. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia dyrektora szkoły i w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy. Dyrek-

tor szkoły lub nauczyciel powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły ro-

dziców oraz pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby). 

10. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator, 

kurator oświaty i organ prowadzący.  O wypadku w wyniku zatrucia – powiada-

miany jest Państwowy Inspektor Sanitarny i organ prowadzący. 

 

DZIAŁ IX WOLONTARIAT W SZKOLE 
 

§ 201. W ramach szkolnego wolontariatu uczniowie naszej szkoły mają możliwość uwrażli-

wiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju dzia-

łalności na rzecz potrzebujących. 

  

§ 202. 1. Działalność szkolnego wolontariatu ma na celu m.in.: 

a) uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych; 

b) kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji; 

c) wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych; 

d) przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy; 

e) odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym; 

f) rozwijanie umiejętności pracy w grupie; 

g) rozwijanie kreatywności i zaradności; 

h) diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym. 

 

2. Wolontariusz musi mieć zgodę rodzica/prawnego opiekuna na pracę w ramach wo-

lontariatu 

3. Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole. 

4. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu reguluje 

odrębny regulamin. 

 

DZIAŁ X DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE 
 

§ 203. Funkcjonowanie doradztwa zawodowego w szkole określa Program Doradztwa Zawo-

dowego, stanowiący odrębny dokument szkoły.  

 

DZIAŁ XI CEREMONIAŁ SZKOLNY 
 

§ 204.  Szkoła posiada Sztandar szkoły. 

1.  Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego przez 

dyrektora szkoły nauczyciela. Poczet powoływany jest uchwałą na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej spośród uczniów szkoły. 

2.  Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska 

w szkole. 
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3.  Skład osobowy pocztu sztandarowego: 

a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń; 

b) Asysta - dwie uczennice. 

 

4.  Kandydatury składu są przedstawione przez opiekuna samorządu na posiedzeniu 

czerwcowej Rady Pedagogicznej i przez nią zatwierdzane. 

5.  Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego za-

kończenia roku szkolnego). 

6.  Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu. 

7.  Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. 

W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie. 

8.  Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ra-

mienia do lewego boku i białe rękawiczki. 

9.  Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie 

innych szkół i instytucji lub organizacji. 

10.  Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowi-

cą (orłem). 

11.  Podczas wprowadzania, wyprowadzania sztandaru, w trakcie przemarszu chorąży 

niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu. 

12.  Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru 

wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy 

podaje osoba prowadząca uroczystość; 

13.  Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. 

Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz po-

chyla sztandar. 

14.  Sztandar oddaje honory: 

a) na komendę „do hymnu” i „do pieśni szkoły”; 

b) w czasie wykonywania „Roty”; 

c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska); 

d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych; 

e) podczas opuszczenia trumny do grobu; 

f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci; 

g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły; 

h) w trakcie uroczystości kościelnych. 

 

§ 205.  Ślubowanie klasy pierwszej. 

1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. 

Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru i w postawie zasadniczej 

z wyciągniętą do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma pal-

cami w kierunku sztandaru i powtarzają rotę przysięgi. 

2. Każdy pierwszoklasista stojąc w postawie zasadniczej trzyma uniesioną do góry na 

wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru 

i powtarza rotę przysięgi. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożo-

nym przez pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły na lewe ramię każdego pierwszo-

klasisty kładzie duży ołówek i mówi: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej 

im. J. Korczaka”. Każdy pierwszoklasista otrzymuje dyplom pasowania na pierw-

szoklasistę. 
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§ 206.  Pożegnanie absolwentów. 

1.  Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie. 

Przedstawiciele absolwentów podchodzą do sztandaru i w postawie zasadniczej 

z wyciągniętą do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma pal-

cami w kierunku sztandaru, powtarzają rotę przysięgi. 

2. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Absolwenci trzymają uniesioną do góry 

rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa 

przysięgi. 

 

§ 207. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się święta państwowe: 

Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 

października), Święto Niepodległości (11 listopada). 

 

§ 208.  Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: 

a) rozpoczęcie roku szkolnego, 

b) Święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia, 

c) zakończenie roku szkolnego, 

d) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe. 

 

§ 209.  Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych. Na komendę prowadzącego uroczy-

stość: 

a) „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują posta-

wę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”. 

b) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki 

hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej. 

c) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakoń-

czenia komendą „Spocznij”. 

d) „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, 

na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący 

sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygła-

sza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej imienia 

Janusza Korczaka w Piechcinie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą 

szkołę i jej Patrona”; chorąży nowego składu pocztu przyklęka na prawe kolano, 

całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę: „Przyjmujemy od Was sztandar 

Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Piechcinie. Obiecujemy dbać 

o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą 

szkołę i naszego Patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie 

asysta (pozostali członkowie składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu 

(szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza 

do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca 

na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”. 

e) Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: 

„Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują 

postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę 

„Spocznij!”. 
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DZIAŁ XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

§ 210. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i za-

dań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami 

wykonawczymi do Ustawy o Systemie Oświaty. 

 

§ 211. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 212. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają od-

rębne przepisy. 

 

§ 213. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

a) dyrektora szkoły, jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

c) Rady Rodziców; 

d) organu prowadzącego szkołę; 

e) oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

 

2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do Statutu szkoły. 

 

§ 214. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych 

w Statucie. 

 

 

 

 


