
 

 

 

S T A T U T 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8  

im. gen.  Juliana Filipowicza 

w Otwocku 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa nr 8 w Otwocku jest publiczną 8 – letnią szkołą podstawową.  

2. Szkoła ma swą siedzibę w Otwocku przy ul. Żeromskiego 235. 

3. Szkoła nosi imię gen. Juliana Filipowicza. 

4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. Juliana Filipowicza  

w Otwocku i jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być  używany skrót 

nazwy – SP nr 8 

5. Szkołę prowadzi Miasto Otwock 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kuratorium Oświaty  

w Warszawie  

§ 2 

1.  Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2.  Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego  

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

§ 3 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 4 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1)  szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 8 im.  gen. Juliana 

Filipowicza w Otwocku  

2)  statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 8  im. gen. Juliana 

Filipowicza w Otwocku  

3)  nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

4)  rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

 (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

5)  organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Otwock 

 

 

 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 5 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny 

zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

§ 6 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

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

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

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli  

i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć 

z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych,  

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej.  

 

§ 7 

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

rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:  

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 



 

5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych 

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

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

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi 

nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność 

ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem 

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne 

do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 

10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka, 

11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania  

i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 

13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa 

w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka 

zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 

prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki  

w szkole, 

16) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego, 

17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

2. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  



 

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele), 

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

i etnicznej, 

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

innych osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

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

edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez: 

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie 

dalszego kształcenia, 

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od 

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację 

świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego  

i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego 

otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale 

wartościowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami  

i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu, 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, 

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, 

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia, 

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną  

i właściwą postawę ciała, 



 

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego 

żywienia i higieny pracy umysłowej, 

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.)  

i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo, 

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności, 

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich 

właściwego stosunku, 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych, 

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących  

w relacjach międzyludzkich, 

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia 

rodzinnego, 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu 

szkolnym i prywatnym, 

25) integrację uczniów niepełnosprawnych. 

§ 8 

2. Szkoła realizuje ponadto następujące cele i zadania: 

1) w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej  

i religijnej, w szczególności: 

a) wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, 

b) niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności 

narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości, 

c) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań, 

d) swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych, 

e) swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych 

nienaruszających dobra innych osób; 

2) w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,  

 w szczególności: 

a) zapewnienie indywidualnej opieki pedagogicznej i psychologicznej polegającej na 

zaspokojeniu zdiagnozowanych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, 

b) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle 

niepowodzeń szkolnych, 

c) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych  

i środowiskowych, 

d) objęcie ucznia specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, socjoterapeutyczną, 

terapeutyczną; 

3) w zakresie umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów jest to w szczególności: 

a) tworzenie kół zainteresowań, 

b) praca indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwianie mu realizacji indywidualnego 

programu lub toku nauki, 



 

c) proponowanie uczniom dodatkowych pytań i zadań na ocenę celującą na testach  

i sprawdzianach, 

d) organizowanie zajęć w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, 

konkursów czy olimpiad przedmiotowych; 

4) w zakresie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi, w szczególności przez: 

     a)    zapewnienie możliwości dostępu do wszystkich sal i pomieszczeń w szkole,  

     b)   zapewnienie sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji programu   

            nauczania i podstawy programowej dostosowanych do niepełnosprawności ucznia, 

  c)    dostosowania metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych zgodnie z potrzebami ucznia 

wynikającymi z niepełnosprawności, 

  d)    zapewnienia możliwości udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę,  

w  tym  zajęciach dodatkowych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych. 

 

 

§ 9 

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

rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym 

etapie edukacyjnym, 

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,  

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, 

4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, 

dydaktyczno-wyrównawczych i innych wspierających ucznia, 

5) pracę psychologa i pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 

6) współpracę z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku, Sądem 

Rodzinnym w Otwocku, Towarzystwem Przyjaciół Dziecka w Otwocku, Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Otwocku i innymi organizacjami i stowarzyszeniami 

wspierającymi szkołę.  

 

§ 10 

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

szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz 

innych pracowników szkoły,  

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na 

korytarzach – zasady i organizację określa plan pracy szkoły, 

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

4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed 

zajęciami i po zajęciach lekcyjnych, 

5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 

6) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy, 



 

7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

8) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego, 

9) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego 

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

10) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów, 

11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

12)  objęcie budynku i terenu szkoły nadzorem kamer, 

13) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

14) zwracanie się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu 

pobytu, w razie potrzeby zawiadomienie o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierowanie tej 

osoby do dyrektora, 

15) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów. 

16) zapewnienie uczniom opieki podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej 

terenem w tym w trakcie wycieczek, których zasady określa „Regulamin wycieczek  

i wyjść w Szkole Podstawowej nr 8 w Otwocku”. 

17) zapewnienie uczniom dostępu do Internetu oraz podjęcie działań zabezpieczających 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

18) wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności sekretariatu, pokoju 

nauczycielskiego, pracowni komputerowej, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, 

pracowni chemiczno-fizycznej w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielenia  

I pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy. 

§ 11 

1. Szkoła prowadzi działania promujące zdrowie i jego ochronę m.in. poprzez: 

a)  przekazywanie treści dotyczących ochrony i promocji zdrowia na wybranych 

zajęciach edukacyjnych i godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

b) organizowanie przedsięwzięć, imprez, projektów edukacyjnych  promujących zdrowie 

i jego ochronę, 

c) wdrażanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia, 

d) prowadzenie programów we współpracy z instytucjami zewnętrznymi  w zakresie 

profilaktyki zdrowia. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 12 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 



 

4) rada rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,  

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów, jest Mazowiecki  Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,  

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

 

§ 13 

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz społeczności szkolnej, 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji  

i podnoszenia kwalifikacji, 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,  

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

10) występowanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły, 

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły, 



 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą 

oraz określenie warunków jego spełniania, 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej,  

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takiego nauczania, 

19) ustalanie  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów  

i nauczycielom, 

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas  

i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć, 

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia, 

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy 

należy w szczególności: 

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających 

status pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły, 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 



 

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne 

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw 

i dobra dziecka, 

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych, 

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

rodziców i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń. 

 

§ 14 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,  

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

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

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut 

lub jego zmiany. 

5. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę 

 o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole. 

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

7. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 15 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada 

samorządu uczniowskiego.  



 

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie 

może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach 

dotyczących praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami, 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej o nazwie Stonoga, 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  

z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej 

rady wolontariatu).  

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorząd współdziała ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, którego zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich wybranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

uczniów. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji 

działań) w szkole określa program wolontariatu, będący odrębnym  wewnętrznym 

dokumentem szkoły.  

 

§ 16 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

3. 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. 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku  

w szkole, 



 

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

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 

rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2. 

6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§16a  

1. W szkole może działać rada szkoły.  

2. Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:  

1) uchwala statut szkoły lub placówki;  

2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły;  

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką  

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego 

nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;  

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy 

istotne dla szkoły lub placówki; 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 

dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady 

oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 

pkt 2 i 5–7 ustawy Prawo oświatowe.  

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada szkoły może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy rady szkoły określa regulamin.  

4. W skład rady szkoły wchodzą, w równej liczbie: 

 1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;  

2) rodzice wybrani przez ogół rodziców; 

 3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.  

5. W skład rady szkoły nie wchodzą uczniowie oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I–IV 

szkół podstawowych. 

6. W szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży udział uczniów klasy V i VI w radzie szkoły 

nie jest obowiązkowy.  

7. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.  

8. Tryb wyboru członków rady szkoły określa statut szkoły  

9. Kadencja rady szkoły trwa 3 lata. 

10. Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.  

11. Zebrania rady szkoły są protokołowane.  

12. W regulaminie mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą 

udziału przedstawiciele uczniów.  

11. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły lub 

placówki.  

12. Do udziału w posiedzeniach rady szkoły mogą być zapraszane przez przewodniczącego, 

za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.  

 

§ 17 

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 

funkcjonowania szkoły. 

 



 

§ 18 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających 

ze statutu i planów pracy szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci 

się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 

swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak  

o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły. 

4. Współdziałanie organów szkoły przedstawia się następująco:  

1) działalność organów szkoły jest niezależna od siebie,  

2) wymiana informacji i zgłaszanie wniosków może następować podczas bezpośrednich 

kontaktów przedstawicieli organów szkoły w miejscu i czasie uzgodnionym z dyrektorem 

szkoły lub drogą pisemną,  

3) co najmniej raz w roku powinno dojść do spotkania organów szkoły w trybie uzgodnionym  

z dyrektorem szkoły w celu oceny i skoordynowania działań.  

5. Organy szkoły współpracują ze sobą w zakresie: 

1) planowania rozwoju szkoły, 

2) opracowania planu pracy szkoły, 

3) rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 

4) organizacji konkursów, zawodów, imprez, uroczystości, 

5) opracowania dokumentów regulujących pracę szkoły. 

6. Dyrektor szkoły przedstawia pozostałym organom szkoły, ogólne wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego, informacje o działalności szkoły.  

7. Wnioski i opinie przedstawiane dyrektorowi przez członków rady pedagogicznej, radę 

rodziców i samorząd uczniowski są rozpatrywane na bieżąco w czasie niezbędnym na 

dokonanie koniecznych ustaleń.  

8. Wynikłe między organami szkoły konflikty rozpatrywane i rozstrzygane będą na podstawie 

pisemnego wniosku skierowanego przez zainteresowaną stronę do organu, w którego 

kompetencji jest rozstrzygnięcie konfliktu.  

9. W celu umożliwienia rozwiązywania wewnątrz szkoły sytuacji konfliktowych pomiędzy 

organami szkoły ustala się następujący tryb:  

1) konflikty pomiędzy nauczycielami a uczniami lub rodzicami (prawnymi opiekunami) 

uczniów rozpatruje wychowawca klasy lub – w razie braku rozstrzygnięcia- dyrektor szkoły,  

2) konflikty wynikłe między samorządem, a pozostałymi organami szkoły rozstrzyga po 

zbadaniu ich zgodności z prawem oświatowym dyrektor szkoły,  

3) wszelkie sprawy sporne mogące powstać  pomiędzy organami szkoły dyrektor szkoły 

rozwiązuje przez: 

a)   organizację wspólnych posiedzeń zainteresowanych organów szkoły; 

b) przygotowanie interpretacji prawnej spornego tematu; 

c) proponowanie rozwiązań kompromisowych. 

 

§ 19 



 

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

w różnych formach, a w szczególności poprzez :  

1) zebrania, 

2) kontakty indywidualne, Dni Otwarte (z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, 

pedagogiem, psychologiem, logopedą) w formie rozmów bezpośrednich, telefonicznych bądź 

drogą elektroniczną,  

3) wymianę  informacji o postępach i trudnościach w nauce  z wykorzystaniem dziennika 

elektronicznego,  

3) imprezy, uroczystości szkolne i klasowe, projekty,  

4) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia realizowane w ramach udzielania rodzicom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

5) zapraszanie rodziców na otwarte zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.  

2. Zebrania rodziców są organizowane jako:  

1) stałe- wynikające z kalendarza zebrań z rodzicami,  

2) doraźne - wynikające z bieżących potrzeb nauczycieli lub rodziców. 

3. Współpraca rodziców i nauczycieli opiera się na wzajemnym szacunku i życzliwości.  

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 20 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy  

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25 

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie 

więcej niż 27. 

4. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich. Za zgodą organu 

prowadzącego do oddziału przedszkolnego może zostać przyjęte dziecko 5-letnie. 

5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków. 

 

 

§ 21 

1. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych 

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

2. W oddziałach przedszkolnych prowadzona jest nauka religii na mocy odrębnych 

przepisów; czas trwania zajęć poświęconych nauce religii nie może przekraczać 30 

minut. 

3. Świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny są nieodpłatne w zakresie realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

4. Szkoła zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie. 

 

§ 22 



 

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

letniego do podjęcia nauki. 

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

w szkole podstawowej”. 

 

§ 23 

1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany  

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony o szkolnego zestawu programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

6) zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze  

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, 

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1zajęcia edukacyjne. 

3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1   pkt. 2 organizuje dyrektor szkoły,  za 

zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców. 

§ 24 

1. Dyrektor na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje zajęcia 

rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, których celem jest wspomaganie rozwoju 

psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. 

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny. 

 

§ 25 

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie  

z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisach, o których 

mowa w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

§ 26 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  

w systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

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

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

czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 



 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy 

zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział 

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

 

§ 27 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne  

i dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych oraz na podstawie wyników 

diagnozy w tym zakresie. 

2. Zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe mogą być prowadzone  w grupach międzyklasowych  

i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym. 

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają 

przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

4. Liczba uczestników zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, nie będących 

zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej określa  każdorazowo 

prowadzący zajęcia uwzględniając cele zajęć i ich specyfikę. 

 

 

§ 28 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub 

w określonych w statucie, uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku 

szkolnego. 

§ 29 

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

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. 

oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. 

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor 

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

zajęć edukacyjnych. 

4. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania z wykorzystaniem dziennika 

elektronicznego. 

1) Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: 

a)zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny, 

b) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 

nieuprawnionych, 



 

c) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą, 

d)  rejestrowania historii zmian i ich autorów. 

2) System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien 

umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej 

dzienników. 

3) W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik 

elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio 

na dzień zakończenia roku szkolnego. 

4) Szczegółowe zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego reguluje „Instrukcja 

funkcjonowania dziennika elektronicznego”. 

 

 

§ 30 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane  

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

5.  Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, 

lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia  

z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. 

Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.  

8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami 

opiekuńczo-wychowawczymi. 

 

§ 31 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie 

do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły  

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 32 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły  

a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 



 

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

§ 33 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów 

oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy 

realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych 

funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej. 

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

rodzice, a za zgodą dyrektora szkoły także inne osoby.  

3. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.  

4. Godziny pracy biblioteki zapewniają możliwość korzystania z jej zbiorów przez uczniów.  

5. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych 

nośników cyfrowych itp.), 

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów, 

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej, 

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie 

wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we 

wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno 

zawarte w treści książek, 

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych, 

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

6. Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami poprzez: 

a) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

 b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, 

 c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów,  olimpiad przedmiotowych, 

egzaminów, 

b) informacja o aktywności czytelniczej. 

c) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;  

1) z nauczycielami poprzez: 

 a) udostępnianie  programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych, 

 b) porady w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, 

 c) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego, 

 d) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów, 

e) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów, 

 f) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki, 

g) umieszczanie wykazu nowości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  do 

wiadomości nauczycieli, 

h) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów. 



 

3) z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami poprzez: 

a) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały   

ćwiczeniowe, 

   b) organizowanie imprez w środowisku lokalnym, 

   c) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom, 

   d) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci, 

   e) organizację wycieczek do innych bibliotek, 

    f) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa, 

    g) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim, 

    h)organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, 

    i) udział w spotkaniach z pisarzami, 

     j) udział w konkursach poetyckich i plastycznych. 

7. Zadania nauczyciela bibliotekarza określone są w rozdziale V. 

8.Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą skontrum na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 34 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu 

na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające 

zapewnienia uczniowi opieki w szkole 

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców 

w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

4. Czas pracy świetlicy określa co roku dyrektor szkoły. 

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

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.  

7. Liczba uczniów pod opieką jednego nauczyciela świetlicy nie może przekraczać 25 

uczniów.  

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają 

sprawozdania ze swojej działalności. 

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając 

opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

10. Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania i  zajęcia 

zapewniające rozwój fizyczny. 

11. W trakcie zajęć świetlicowych uczniowie mają zapewnioną możliwość odrabiania lekcji  

z pomocą wychowawców świetlicy. 

12. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.  

13. Za prawidłowe funkcjonowanie pracy świetlicy odpowiedzialny jest wyznaczony przez 

dyrektora szkoły wychowawca świetlicy.  

14. Odbioru wychowanka ze świetlicy dokonuje rodzic (opiekun prawny) lub upoważniona 

przez niego w formie pisemnej dorosła osoba. 

 



 

§ 35 

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie cateringu.. 

2. Uczniowie korzystają z obiadów za odpłatnością. 

3. Szkoła może wystąpić do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą  

o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej 

sytuacji finansowej. 

 

§ 36 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:  

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem,  

2) bibliotekę,  

3) świetlicę,  

4) gabinet pomocy przedmedycznej,  

5) salę gimnastyczną z wyposażeniem sportowym i zapleczem,  

6) zaplecze kuchenne,  

7) szatnię,  

8) gabinet terapii pedagogicznej,  

9) gabinet terapii psychologicznej i logopedycznej. 

 

§ 37 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc 

i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia oraz czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie w szkole. 

4. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika z: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

3) z zaburzeń zachowania  lub emocji, 

4) ze szczególnych uzdolnień, 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) z deficytów kompetencji i  zaburzeń sprawności językowej, 

7) z choroby przewlekłej, 

8) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych, 

9) z niepowodzeń edukacyjnych, 

10) z zaniedbań środowiskowych, 

11) z trudności adaptacyjnych. 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów  

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych  

w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest nieodpłatne i dobrowolne. 



 

7. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz 

specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy. 

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  jest organizowana i udzielana we współpracy  

z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, przedszkolami i placówkami oraz 

organizacjami pozarządowymi. 

9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana m.in.  z inicjatywy ucznia, 

rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, pielęgniarki 

środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, poradni, asystenta edukacji 

romskiej, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta 

rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej , innej instytucji działającej na 

rzecz rodziny i dzieci i młodzieży. 

10. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem, 

przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów  oraz w formie zajęć rozwijających 

uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, 

logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne   oraz innych o 

charakterze terapeutycznym, a także zindywidualizowanej ścieżki kształcenia , zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz warsztatów, porad  

i konsultacji. 

11.  Dopuszcza się utworzenie w szkole klasy terapeutycznej. 

12. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana  

w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno – 

kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 

oraz innych o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji a także 

zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania  

przedszkolnego 

13. Rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana  

w formie  porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

14. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych  przy 

wykorzystaniu aktywnych metod nauczania. Liczba uczestników nie może przekraczać 8. 

15. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać  8. 

16. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami  w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

17. Zajęcia  logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji  

i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

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

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników nie może 

przekraczać10, chyba że zwiększenie  liczby jest uzasadnione potrzebami uczniów. 



 

19. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 

minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 45 minut. 

20. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  oraz 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie 

do rodzaju prowadzonych zajęć. 

21. Nauczyciele i specjaliści rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  oraz 

indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów w tym ich zainteresowania    

i uzdolnienia, określają mocne strony ucznia, rozpoznają przyczyny niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, podejmują działania sprzyjające 

rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów  w celu podnoszenia efektywności 

uczenia się   

22. Nauczyciele  i wychowawcy prowadzą: 

1) w oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena 

gotowości  dziecka do podjęcia nauki w szkole, 

2) w szkole: 

a) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów: 

- 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 zainteresowań 

- szczególnych uzdolnień, 

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. 

23. Nauczyciele i specjaliści mają obowiązek dokumentować prowadzenie obserwacji przy 

wykorzystaniu dostępnych w szkole narzędzi obserwacji. 

24. W przypadku stwierdzenia konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną przyjmuje się następujący model: 

1) w przypadku gdy uczeń wymaga pomocy tylko jednego nauczyciela, nauczyciel udziela 

uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje  o tym wychowawcę, 

2) w przypadku, gdy uczeń wymaga pomocy wielu nauczycieli (posiada opinię), 

wychowawca informuje pozostałych nauczycieli i psychologa oraz pedagoga szkolnego, 

3) psycholog i pedagog szkolny  w ścisłej współpracy z wychowawcą ucznia, rodzicami 

oraz w miarę potrzeb innymi nauczycielami i specjalistami planują i koordynują 

udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej  oraz proponują formy 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym będą 

udzielane i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. 

4) Dyrektor szkoły na podstawie propozycji psychologa i pedagoga ustala  formy, okres  

i wymiar godzin pomocy. 

25. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania  pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 

ucznia w tym ustalenie form, okresu udzielania i wymiaru godzin  jest zadaniem zespołu 

nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. Formy, okres  i wymiar godzin 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej  są uwzględniane  

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym opracowanym dla ucznia. 



 

26.  O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną  informuje się 

rodziców ucznia w formie pisemnej. 

27. W przypadku braku zgody rodzica na  udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

pedagog szkolny jest zobowiązany uzyskać odmowę w formie pisemnej. 

28. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej  oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie  rodziców ucznia.  Stosowne 

dokumenty przygotowują pedagog i psycholog  szkolny, a podpisane przez dyrektora 

szkoły  przekazuje rodzicom na najbliższym zebraniu w szkole lub w przypadku 

nieobecności rodzica przesyła listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

 

 

§ 38 

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) Karta Rodziny 3+, 

2) Program wyprawka szkolna. 

 

§ 39 

1. Szkoła współpracuje z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku 

oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:  

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom  

i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej  

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy są pedagog i psycholog szkolny. 

3. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia  

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

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

 

§ 40 

1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII .Doradztwo 

zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę zawodowego, 

zmierzające do stworzenia takich działań, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości 

własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań - w aspekcie własnych 

pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu. Ma również za zadanie rozwijanie 

umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz 

uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów. Ma wykształcić u uczniów 

umiejętność radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia 

naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 



 

2. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami  

i nauczycielami. 

3. W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara 

się przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych  

do różnorodnych zakładów i instytucji. 

 

§ 41 

1. W szkole podejmuje się działania w zakresie wolontariatu w szkole poprzez: 

a) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie, 

b) uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, 

c) uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą, 

d) uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 

e) kształtowanie postaw prospołecznych, 

f) kreowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności, 

g) podejmowanie w szkole działań w zakresie: pomocy koleżeńskiej w nauce, wsparcie 

uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, praca na 

rzecz biblioteki szkolnej, 

h) podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z PCK, Caritas oraz  

z instytucjami działającymi na rzecz innych osób, 

2. Wdrażanie działań w zakresie wolontariatu jest zadaniem Koła Wolontariatu i Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 42 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz 

ustawa Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych.  

§ 43 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor może utworzyć 

stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor 

opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności. 

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, wyznacza osobę 

zastępującą. 

 

§ 44 

1. Do zadań wychowawcy klasy należy:  



 

1) organizowanie procesu wychowania w zespole poprzez:  

a) tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, 

społeczeństwie,  

b) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami  

i społecznością szkolną,  

c) dążenie do wprowadzania w grupie jak najszerszej samorządności i samowychowania, 

przez swoją działalność inspiracyjną,  

d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działań 

wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami,  

2) ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informowanie ich 

o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowywania, włączanie rodziców  

w programowe i organizacyjne sprawy klasy,  

3) organizacja przy współpracy z pedagogiem i psychologiem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w oddziale,  

4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik elektroniczny, 

arkusze ocen, świadectwa szkolne i inna dokumentacja), 

5) protokołowanie zebrań z rodzicami. 

2. Do realizacji zadań wymienionych w ust. 1 wychowawca ma następujące uprawnienia:  

1) współdecyduje z klasą i rodzicami uczniów o planie działań wychowawczych 

uwzględniając program wychowawczo- profilaktyczny szkoły,  

2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej 

pracy wychowawczej od dyrektora szkoły, pedagoga i psychologa szkolnego oraz innych 

instytucji, wspomagających szkołę,  

3) ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków, na zasadach określonych  

w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania,  

4) ma prawo stworzyć (przy współpracy z klasową radą rodziców) własne formy 

motywowania wychowanków,  

5) ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych  

i materialnych wychowanków do organów szkoły,  

6) ma prawo zwoływać zebrania całej klasy i klasowej rady rodziców w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły  

3. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem za:  

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie,  

2) integrowanie wysiłków nauczycieli, rodziców wokół realizacji planu wychowawczego 

klasy i programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły,  

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

sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej, proporcjonalnie do stworzonych mu 

warunków w tym zakresie,  

4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji klasowej. 

4. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły, 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, 

planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 



 

3) diagnozę wychowawczą potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki 

dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego, 

4) kształtowanie osobowości ucznia, 

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

pielęgniarką, 

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami, 

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego, 

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia, 

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych 

formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych, 

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami, 

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość 

na terenie klasy, szkoły, osiedla, 

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w 

porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami 

ucznia, 

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 

profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią, 

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, 

osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach 

wychowawczych, 

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji, 

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem 

wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego 

i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych  

i szkolnych, 

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów, 

5. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i 

psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji 

szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów 

wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 

6. Zmiany wychowawcy klasy może dokonać dyrektor szkoły w przypadku: 

1) nieobecności dotychczasowego wychowawcy powyżej   miesiąca, 

2) umotywowanego wniosku klasowej rady rodziców podpisanego przez  powyżej 50% 

rodziców uczniów danej klasy, 



 

3) umotywowanego wniosku uczniów danej klasy podpisanego przez co najmniej 75% 

uczniów, 

4) na wniosek rady pedagogicznej, 

5) na uzasadniony wniosek nauczyciela o rezygnację z funkcji wychowawcy klasy, 

6) stwierdzenia niewywiązywania się wychowawcy z nałożonych obowiązków. 

7. Nowy wychowawca klasy przyjmuje swoje obowiązki od pierwszego dnia miesiąca, 

następującego po tym, w którym odwołano wychowawcę. 

8. Tryb postępowania w sprawie zmiany wychowawcy klasy jest następujący: 

1) podmioty wymienione w ust. 3 pkt 2- 4 występują z odpowiednim pisemnym wnioskiem 

do dyrektora szkoły, 

2) dyrektor, w terminie do 14-stu dni, podejmuje postępowanie wyjaśniające, wysłuchując 

racji wychowawcy i wnioskodawców, 

3) po wysłuchaniu stron dyrektor w ciągu trzech dni wydaje decyzję, powiadamiając  

o tym zainteresowanych, 

4) w przypadku odwołania wychowawcy dyrektor powołuje innego nauczyciela. 

9. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

 

§ 45 

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

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

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, 

demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą  

i opiekuńczą;  

3. Do zadań nauczyciela należy:  

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

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

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka 

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

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

6)  dokonać wyboru programu nauczania i podręcznika zgodnie z procedurą obowiązującą  

w szkole,  

7) wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej,  

8) udzielać pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, po rozpoznaniu ich 

potrzeb i możliwości,  

9) bezstronnie i sprawiedliwie oceniać uczniów uwzględniając zasady przyjęte w ustawie  

o systemie oświaty, rozporządzeniu wykonawczym i wewnątrzszkolnym systemie oceniania,  



 

10) informować rodziców, wychowawcę klasy, dyrektora i radę pedagogiczną o wynikach 

dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów,  

11) prowadzić zgodnie z przepisami  i postanowieniami statutu dokumentację przebiegu 

nauczania, dokumentację dotyczącą działań wychowawczych, profilaktycznych i działań  

z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

12) zapoznawać uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do 

uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikającymi  

z realizowanych programów nauczania.  

4. Zadaniem nauczycieli zatrudnionych w oddziale przedszkolnym jest ponadto:  

1) prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb 

rozwojowych dzieci,  

2) dokumentować prowadzenie  tych obserwacji,  

3) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

podstawowej przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna).  

5. Uprawnienia nauczyciela:  

1) decyduje w sprawie doboru metod, form pracy, podręczników i materiałów 

ćwiczeniowych, oraz środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,  

2) dokonuje oceny bieżących postępów uczniów oraz ustala ich oceny klasyfikacyjne,  

3) wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar statutowych dla uczniów.  

6. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły w szczególności za:  

1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych stosownie do realizowanego programu  

i warunków, w jakich działa,  

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych oddanych do jego 

dyspozycji,  

3) tragiczne skutki, wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych, w czasie wyjść z uczniami poza szkołę,  

4)  nieprzestrzegania procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i szczególnych,  

5) zniszczenie elementów majątku lub wyposażenia szkoły, przydzielonych mu przez 

kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku – braku nadzoru lub zabezpieczenia. 

6) nieprzestrzeganie dyscypliny pracy, 

7) niewywiązywanie się z  realizacji nałożonych na niego zadań wynikających z planu pracy 

szkoły. 

 

§ 46 

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:  

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu  określania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn niepowodzeń  edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym 

barier diagnozowanie i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 

w życiu szkoły. 

2) sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązania problemów wychowawczych 

stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne  uczestnictwo ucznia w życiu szkoły. 



 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb. 

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

i młodzieży. 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie  różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów. 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  w sytuacjach 

kryzysowych. 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

8)   wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w : 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń  edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów , w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

9) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej, 

10) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły  

i jego ewaluacji, 

11) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających  

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

12) współdziałanie z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Otwocku  

i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących, 

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-

wychowawczymi, 

14) Prowadzenie ustalonej w szkole dokumentacji w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

15) Koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

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

stanu mowy uczniów oraz poziomu rozwoju językowego uczniów. 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli  

w zakresie stymulacji i rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień  uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających  funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły 



 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji, 

6) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających  

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

§ 47 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie  informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

c) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów 

d) koordynowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzone przez szkołę  

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

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

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

psychologiczno- pedagogicznej. 

§ 48 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych, 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

szkoły 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów 

5) wpieranie nauczycieli i wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniówa. oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły. 

§ 49 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, 

b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem 

różnorodnych źródeł informacji, 

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł 

informacji wykraczających poza program nauczania, 



 

d) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu 

informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych, 

e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 

f) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; 

2) w zakresie prac organizacyjno–technicznych: 

 a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą 

obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych, 

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych, 

e) selekcjonowanie zbiorów, 

f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki; 

3)  udostępnianie książek i innych źródeł informacji: 

 a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji, 

b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

c) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury, 

d) udzielanie porad bibliograficznych, 

e) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji; 

4)   tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną: 

a) komputeryzacja biblioteki szkolnej, 

b) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne, 

c) tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych. 

5)   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie  

i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się: 

a) imprezy, 

b) konkursy, 

c) wystawki, 

d) kiermasze 

e) informowanie o nowościach na stronie internetowej szkoły 

6)   organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną: 

a) wycieczki edukacyjne, 

b) prowadzenie koła zainteresowań, 

c) spotkania i imprezy edukacyjne”; 

 

§ 50 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą nauczycielski zespół klasowy.  

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest wychowawca klasy. Na wniosek 

zespołu nauczycielskiego danej klasy dyrektor może powołać na przewodniczącego innego 

członka tego zespołu.  



 

3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnego z planem 

pracy szkoły. Plan pracy oraz sprawozdanie z podjętych działań zespół klasowy przedstawia 

dyrektorowi w formie pisemnej.  

4. Cele i zadania nauczycielskiego zespołu klasowego obejmują i.in.:  

1) ustalenie szkolnego zestawu  podręczników i programów nauczania, 

2) korelowanie treści programowych zajęć edukacyjnych, 

3) porozumiewanie się w sprawie wymagań programowych, kontroli i mierzenia osiągnięć 

uczniów,  

4) dokonanie ewaluacji osiągnięć uczniów w dziedzinie nauczania i wychowania, 

5)  współpraca w zakresie dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb  

i możliwości ucznia, 

6) współdziałanie w opracowaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno – 

Terapeutycznego w przypadku ucznia niepełnosprawnego, 

7) rozwiązywanie szczególnych problemów dydaktyczno-wychowawczych, 

8) wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, 

9) przedstawienie informacji  dotyczących przeprowadzonej diagnozy wychowawczej. 

 

 

§ 51 

1. W szkole działa zespół do spraw pomocy psychologiczno- pedagogiczny szkoły, który 

powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących 

problemów uczniów. 

2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda oraz wskazani przez dyrektora 

szkoły: 

1) wychowawcy, 

2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.  

3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły. 

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów, 

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły, 

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej, 

4) opracowanie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły i jego stała ewaluacja, 

5) ustalanie okresu, form oraz wymiaru udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej. 

§ 52 

W szkole działają doraźne zespoły zadaniowe których zadania określa dyrektor szkoły  

i podaje do wiadomości na posiedzeniu rady pedagogicznej. 

 

§ 53 

1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły pod względem finansowo-

ekonomicznym dyrektor szkoły zatrudnia niezbędnych pracowników administracji i obsługi.  

2. W szkole istnieją następujące stanowiska pracy, o których mowa w ust 1:  

1) sekretarz szkoły,  

2) woźny szkolny,  

3) sprzątaczka,  



 

4) konserwator. 

2. Pracownicy, o których mowa w § 53 ust. 2, są odpowiedzialni za prawidłowe 

funkcjonowanie szkoły pod względem gospodarczym.  

3. Sekretarz szkoły zapewnia obsługę kancelaryjno – biurową.  

4. Woźny szkolny odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w budynku i obejściu 

szkoły i współpracuje w tym zakresie ze sprzątaczkami. 

5. Konserwator odpowiada za bezawaryjną pracę urządzeń szkoły oraz dokonuje drobnych 

napraw zepsutego sprzętu i urządzeń, utrzymuje porządek w obejściu szkoły i zapewnia 

utrzymanie odpowiedniej temperatury w budynku szkoły poprzez kontrolę funkcjonowania 

systemu ogrzewania nadzorowanie pracy kotłowni. 

6. Sprzątaczka odpowiada za utrzymanie czystości i porządku w budynku szkoły.  

7. Wymiar czasu pracy i szczegółowe zadania pracowników administracji i obsługi określa 

dyrektor szkoły na podstawie  Regulaminu pracy w  zakresach czynności poszczególnych 

pracowników.  

 

ROZDZIAŁ VI 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

 

§ 54 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają prawo do:  

1) wyrażania w formie pisemnego oświadczenia życzenia  uczestnictwa swoich dzieci  

w szkolnej nauce religii/ etyki oraz rezygnacji z udziału w zajęciach wychowania do życia  

w rodzinie,  

2) uzyskiwania informacji na temat swego dziecka, jego postępów i trudności w nauce, jego 

zachowania,  

3) dostępu do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych oraz do innej dokumentacji 

dotyczącej oceniania ucznia,  

4) usprawiedliwiania nieobecności swoich dzieci na zajęciach szkolnych,  

5) udziału w charakterze obserwatora w lekcjach otwartych po uzgodnieniu z nauczycielem,  

6) znajomości zasad organizacji roku szkolnego,  

7) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i klasie,  

8) znajomości przepisów dotyczących Wewnątrzszkolnych zasad oceniania przyjętych przez 

szkołę,  

9) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.  

10) Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych 

źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły.  

11) Zasady wydatkowania środków funduszu określa „Regulamin Rady Rodziców”.  

2. Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza 



 

granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego 

czasowo za granicą), 

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych 

przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym 

zezwoleniu, 

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu 

edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze 

szkoły, 

§ 55 

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

w różnych formach, a w szczególności poprzez :  

1) zebrania, 

2) kontakty indywidualne, Dni Otwarte (z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, 

pedagogiem, psychologiem, logopedą) w formie rozmów bezpośrednich, telefonicznych bądź 

drogą elektroniczną,  

3) wymianę  informacji o postępach i trudnościach w nauce  z wykorzystaniem dziennika 

elektronicznego,  

4) imprezy, uroczystości szkolne i klasowe, projekty,  

5) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia realizowane w ramach udzielania rodzicom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

6) zapraszanie rodziców na otwarte zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.  

2. Zebrania rodziców są organizowane jako:  

1) stałe- wynikające z kalendarza zebrań z rodzicami,  

2) doraźne - wynikające z bieżących potrzeb nauczycieli lub rodziców. 

3. Współpraca rodziców i nauczycieli opiera się na wzajemnym szacunku i życzliwości.  

 

§ 56 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców  

i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną. 

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do 

zwolnienia ucznia jest dyrektor. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

 § 57 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe  w obwodzie szkoły na podstawie 

zgłoszenia rodziców. 



 

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami.  

3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej. 

4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić  w drodze decyzji, na spełnianie 

przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zasady zezwolenia określają inne przepisy. 

  

§ 58 

1. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie 

punktualnie. W przypadku spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do wejścia do sali, 

w której odbywają się zajęcia.  

2. Uczeń zobowiązany jest systematycznie przygotowywać się do  zajęć, odrabiać prace 

polecone przez nauczyciela do wykonania w domu.  

3. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać  

z innymi uczniami w czasie prowadzenia zajęć przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie 

do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien, w miarę możliwości, 

umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi 

taki zamiar.  

4. Uczeń zobowiązany jest usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. 

Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej do tygodnia od  dnia stawienia się 

na zajęcia. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach w korespondencji poprzez 

dziennik elektroniczny lub pisemnie. Oświadczenie może być podpisane przez jednego  

z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także 

zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia).  

5. Uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu. 

6. Strój uczniowski dzieli się na: 

1) strój galowy: 

a) dziewczęta: biała bluzka, ciemna spódnica, ciemne buty na płaskim obcasie, 

b) chłopcy: biała koszula, ciemne spodnie, ciemne buty, 

2) strój codzienny: ubranie czyste, schludne w stonowanych kolorach bez obraźliwych 

nadruków, przykrywające ramiona, brzuch, lekkie obuwie sportowe na jasnej podeszwie. 

3) strój  gimnastyczny: 

a) obuwie sportowe na jasnej, gumowej podeszwie, 

b) spodenki gimnastyczne i biała koszulka.  

7. Na terenie szkoły uczeń jest zobowiązany do respektowania następujących zasad  

korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektroniczno – komunikacyjnych: 

1) w trakcie zajęć szkolnych i podczas przerw obowiązuje całkowity zakaz używania 

telefonów komórkowych i innych urządzeń  elektronicznych, 

2) na czas trwania zajęć w szkole telefony i inne urządzenia elektroniczne pozostają 

wyłączone i schowane, 

3) w wyjątkowych sytuacjach użycie telefonu jest możliwe za zgodą nauczyciela i w jego 

obecności, 

4) kontakty telefoniczne rodzic-uczeń są możliwe za pośrednictwem sekretariatu szkoły, 



 

5) w wypadku nieprzestrzegania ww. zasad nauczyciel lub inny pracownik szkoły wydaje 

uczniowi polecenie wyłączenia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, w razie 

niewykonania polecenia powiadamia się dyrektora szkoły i rodziców ucznia i odbiera telefon 

na czas trwania zajęć, 

6) w przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 uczeń otrzymuje karę przewidzianą w statucie 

szkoły, 

7) niedopuszczalne jest nagrywanie w szkole filmów z udziałem nauczycieli i uczniów szkoły 

za wyjątkiem projektów edukacyjnych prowadzonych  za wiedzą i zgodą nauczycieli, 

8) zasady korzystania z ww. urządzeń obowiązują również w autobusie szkolnym. 

8. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innych osób 

nauczycieli, pracowników, uczniów. Zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów  

i gestów.  

9. Uczniów obowiązuje zakaz wychodzenia poza obiekty szkolne w czasie trwania zajęć oraz 

przerw pomiędzy zajęciami.  

10. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie działania prowadzące do niszczenia mienia.  

W przypadku świadomego wyrządzenia szkody przez ucznia jego rodzice zobowiązani są do 

jej naprawienia.  

11. Uczniowie są zobowiązani do zachowania ładu i porządku na terenie szkoły.  

 

§ 59 

 

1.Uczeń ma  prawo do nauki, a w szczególności:  

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

umysłowej  

2) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oraz zgodnej z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania, oceny postępów w nauce,  

3) pomocy w przypadku trudności w nauce,  

4) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  

5) realizowania indywidualnego toku nauki lub programu nauczania, po spełnieniu warunków 

określonych odrębnymi przepisami,  

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, w miarę posiadanych przez szkołę 

środków. 

2. Prawo do uzyskiwania różnych informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami, 

a w szczególności:  

1) uzyskiwania informacji z różnych źródeł,  

2) znajomości swoich praw i uprawnień oraz procedury dochodzenia swoich praw,  

3) znajomości Statutu Szkoły,  

4) znajomości programów nauczania, celów kształcenia, wymagań edukacyjnych, sposobów 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

5) znajomości warunków i trybu uzyskiwania ocen rocznych wyższych, niż przewidywane 

przez nauczyciela,  

6) znajomości warunków i sposobu oraz kryteriów oceniania zachowania oraz warunków  

i sposobu uzyskania oceny wyższej, niż przewidywana przez wychowawcę,  



 

7) znajomości otrzymywanych ocen cząstkowych oraz przewidywanych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych,  

8) otrzymania, na swój lub rodziców wniosek, uzasadnienia ustalonej przez nauczyciela 

oceny,  

9) udostępnienia, na swój lub rodziców wniosek, dokumentacji dotyczącej oceniania, w tym 

sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych,  

10) znajomości wszystkich decyzji dotyczących swojej osoby,  

11) dostępu do informacji na temat życia szkolnego,  

12) ochrony przed szkodliwymi informacjami i dostępem do treści, które zagrażają 

prawidłowemu rozwojowi dziecka, dzięki zainstalowaniu i aktualizacji odpowiedniego 

oprogramowania,  

3. Prawo do swobodnej wypowiedzi i przekazywania informacji, a w szczególności:  

1) możliwość wypowiadania się zgodnie ze swoim światopoglądem,  

2) możliwość wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw 

ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu, w sposób nienaruszający przekonań innych ludzi  

3) możliwość redagowania i wydawania szkolnej gazetki, współtworzenia strony internetowej 

itp.  

4. Prawo do wypoczynku.  

5. Prawo do ochrony prywatności, korespondencji i życia rodzinnego oraz do ochrony 

prawnej.  

6. Prawo do ochrony zdrowia.  

7. Prawo do swobodnego zrzeszania się oraz udziału w pokojowych zgromadzeniach.  

8. Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, w szczególności:  

1) uczestniczenia na życzenie rodziców w lekcjach religii i/lub etyki  

2) opieki świetlicy w przypadku nieuczestniczenia w lekcjach religii i/lub etyki.  

9. Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, a w szczególności:  

1) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,  

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony  

i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych  

i rodzinnych,  

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w czasie procesu dydaktyczno – wychowawczego,  

4) w przypadku podejrzenia, oskarżenia lub uznania dziecka winnym - prawo do traktowania 

w sposób sprzyjający jego poczuciu godności i wartości.  

10. Prawo do dochodzenia swoich praw.  

11.Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły. 

 

 § 60 

1. W przypadku naruszenia przez nauczycieli lub pracowników szkoły praw ucznia uczeń lub 

jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć skargę zgodnie z ustalonym trybem:  

1) skarga ustna do wychowawcy klasy lub dyrektora w terminie 7 dni, co powoduje 

niezwłoczne rozpatrzenie sprawy  z udziałem stron zainteresowanych oraz pedagoga, 

psychologa i opiekuna samorządu uczniowskiego, 



 

2) w przypadku potwierdzenia zasadności skargi ukaranie pracownika szkoły, który dopuścił 

się naruszenia praw ucznia i dziecka jedną z kar porządkowych oraz zobowiązanie 

pracownika do przeprosin skierowanych do ucznia i jego rodziców. 

 

 § 61 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły  

i stosownych regulaminach, a w szczególności: 

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

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu 

zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany 

jest do przybycia do sali, w której się one odbywają, 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:  

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, 

b) nie rozmawiać z innymi uczniami, 

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez 

nauczyciela do wykonania w domu, 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, 

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć do tygodnia od  dnia 

stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w 

formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy oświadczenia o przyczynach 

nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje 

wychowawca klasy,  

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, 

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu, 

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

10) dbania o piękno mowy ojczystej, 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c) szanować poglądy i przekonania innych, 

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,  

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych  

w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu, 

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie 

pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp., 

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających, 

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu, 

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za 

zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice 



 

zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo 

koszty zakupu nowego mienia, 

17) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny, 

18) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły 

tylko w sposób przyjęty w szkole. 

 § 62 

1. Uczeń może być nagrodzony:  

1) pochwałą ustną wychowawcy na forum zespołu klasowego za wzorowe wypełnianie 

obowiązków ucznia i aktywne uczestnictwo w życiu klasy,  

2) pochwałą dyrektora udzielaną na forum szkoły lub środowiska za osiąganie wysokich 

wyników w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz wyróżnienia w konkursach  

i zawodach pozaszkolnych,  

3) listem pochwalnym dyrektora szkoły, skierowanym do rodziców uczniów za wybitne 

osiągnięcia w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie,  

4) nagrodą dla ucznia, który osiągnął największy postęp w wynikach nauczania przyznawaną 

zgodnie z regulaminem konkursu szkolnego, 

5) nagrodą dla zespołu uczniowskiego (np. klasy) w postaci częściowego lub całkowitego 

pokrycia kosztów atrakcyjnej imprezy – w zależności od posiadanych środków – 

przyznawaną pod koniec roku szkolnego zgodnie z zasadami określonymi przez samorząd 

uczniowski,  

6) nagrodą rzeczową przyznawaną na koniec roku szkolnego laureatom konkursów na 

szczeblu regionalnym i wyższym, osiągającym najwyższe wyniki w nauce, za wzorowe 

zachowanie i aktywną działalność na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.  

2. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może postanowić  

o przyznaniu nagrody w innej formie.  

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić wychowawca klasy oraz przedstawiciel 

każdego organu szkoły.  

4. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, 

gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.  

5. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie. 

6. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1)    wychowawca oddziału; 

2) pedagog szkolny; 

3) opiekun samorządu uczniowskiego; 

4)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

5)  przedstawiciel rady rodziców. 

2. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez 

głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos 

decydujący ma wychowawca oddziału. 

3. O wyniku rozstrzygnięć,  wychowawca oddziału, powiadamia rodzica na piśmie. 

 

 

§ 63 



 

 

1. Za nieprzestrzeganie przez uczniów postanowień Statutu w zakresie obowiązków ucznia, 

mogą być wobec niego stosowane następujące kary  

1) ustne upomnienie wychowawcy klasy,  

2) pisemne upomnienie wychowawcy klasy, 

3) ustne upomnienie dyrektora szkoły, 

4) pisemne upomnienie dyrektora  szkoły, 

5) rozmowa dyscyplinująca u pedagoga lub dyrektora szkoły, 

6) wezwanie rodziców, 

7) odsunięcie od udziału w najbliższej imprezie klasowej lub szkolnej (w przypadku, gdy nie 

stanowi ona realizacji podstawy programowej), 

8) nagana Dyrektora szkoły, udzielona na piśmie, w sytuacji, gdy uczeń nie poprawił 

zachowania po karze upomnienia, w dodatku używa wulgaryzmów i przekleństw, naraża na 

niebezpieczeństwo zdrowie i życie swoje oraz innych, nadal uczestniczy i wywołuje bójki, 

celowo niszczy sprzęt i mienie szkoły oraz innych osób, 

9) przeniesienie do równoległej klasy w szkole, w przypadku, gdy uczeń nie zmienił swego 

nagannego zachowania po zastosowaniu poprzednich kar, nadal używa przemocy, naraża 

innych na niebezpieczeństwo, zachowuje się arogancko w stosunku do wszystkich osób, 

znieważa innych słowem lub gestem, zostaje mu udowodniona kradzież, wymuszanie 

pieniędzy, zastraszanie na terenie szkoły i poza nią, świadomie niszczy swoje zdrowie paląc 

papierosy, pijąc alkohol, używając narkotyków i środków odurzających, ma demoralizujący 

wpływ na innych uczniów, 

10) wystąpienie z wnioskiem do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesienie  ucznia do 

innej szkoły.  

2. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 1 pkt. 10, jest podejmowane w następującym 

trybie:  

1) wychowawca klasy, po nieskutecznym, wielokrotnym zastosowaniu kar wymienionych  

w ust.1 pkt. 1 – 9, występuje z odpowiednim wnioskiem do dyrektora szkoły,  

2) przed podjęciem postępowania uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo 

złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić argumenty przemawiające za pozostawieniem ucznia  

w szkole, 

3) dyrektor występuje  do samorządu uczniowskiego i  rady rodziców o opinię w sprawie 

przeniesienia ucznia, 

4) dyrektor przedstawia sprawę ( w tym stanowisko wychowawcy, ucznia i jego rodziców, 

samorządu uczniowskiego i rady rodziców)  na plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej, 

która przedstawia swoją opinię i w przypadku pozytywnej opinii o przeniesieniu ucznia do 

innej szkoły opracowuje  stosowny wniosek do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 

5) dyrektor szkoły podejmuje działania w celu znalezienia szkoły, która zgodzi się przyjąć 

ucznia i występuje z wnioskiem do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o dokonanie 

przeniesienia. 

3. Przewiduje się następujący tryb odwoływania się od kar wyszczególnionych w § 63 ust. 1 

pkt. 1-9 



 

1) od kary przewidzianych w § 63 ust. 1 pkt 1-9  uczeń lub jego rodzice (prawni 

opiekunowie) mogą się odwołać się pisemnie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni, 

powiadamiając uprzednio wychowawcę klasy, co powoduje:  

a) ponowne i rzetelne ustalenie okoliczności przewinienia ucznia dokonane przez zespół 

złożony z dyrektora, wychowawcy, pedagoga i przedstawiciela samorządu uczniowskiego,  

b) rozstrzygnięcie zasadności kary w ciągu 7 dni od daty złożenia odwołania,  

c) w przypadku stwierdzenia niezasadności ustalonej kary niezwłoczne jej anulowanie  

i odnotowanie tego faktu w protokole rady pedagogicznej.  

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o karach 

zawartych w § 63 ust. 1. 

 

§ 64 

1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na 

wniosek rady pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar z § 63 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia, 

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu. 

 

§ 65 

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§ 66 

1. Od kar nałożonych na ucznia przysługuje odwołanie. 

2. Skargi i wnioski przyjmowane są przez:  

1) dyrektora szkoły –codziennie w godzinach pracy,  

2) wychowawców klas – w godzinach ich pracy, ale podczas przerw międzylekcyjnych oraz  

w terminach zgodnych z harmonogramem spotkań z rodzicami,  

3) pedagoga – codziennie w godzinach pracy.  

3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:  

1) pisemnie,  

2) pocztą elektroniczną,  

3) faksem,  

4) ustnie do protokołu.  

4. Skargi i wnioski nienależące do kompetencji szkoły przekazywane są zgodnie  

z właściwością.  

5. Skargi anonimowe nie są rozpatrywane.  

6. Jeżeli informacje się potwierdzą, podejmowane są działania zgodne z obowiązującymi 

procedurami.  

1) sekretarz szkoły rejestruje skargę bądź wniosek w dokumentacji szkoły, natomiast dyrektor 

szkoły nadzoruje terminowość załatwienia skargi lub wniosku,  

2) kwalifikacji spraw dokonuje dyrektor szkoły.  

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:  

1) oryginał skargi/wniosku,  



 

2) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach 

postępowania wyjaśniającego,  

3) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, 

opinie, kserokopie dokumentów),  

4) odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz  

z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,  

5) pismo dyrektora szkoły z wydanymi zaleceniami – jeśli wymaga tego sprawa,  

6) pismo do organu prowadzącego lub nadzorującego – jeżeli wymaga tego sprawa, 

7) metryczkę sprawy.  

8. Odpowiedź do wnoszącego powinna zawierać:  

1) oznaczenie organu, od którego pochodzi,  

2) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich 

zarzutów zawartych w skardze/wniosku,  

3) faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została odmownie załatwiona.  

9. Pełną dokumentację, po zakończeniu sprawy, dyrektor szkoły, pedagog i osoby mające 

udział w sprawie  składają osobiście u sekretarza szkoły – nie później niż 7 dni po upływie 

terminu jej załatwienia. 

10. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą 

skargę/wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w ust. 6. 

Kontrolę z wykonania zaleceń przeprowadza dyrektor. 

11. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, do 

których dekretowano wniosek/skargę.  

12. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje dyrektor szkoły. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

UCZNIÓW 

 

§ 67 

 

1. Wewnątrzszkolne  Ocenianie określa szczegółowe warunki i sposób oceniania w szkole. 

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, wymagań   

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych  w szkole programów nauczania w przypadku 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  



 

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

o postępach w tym zakresie;  

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

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju 

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

5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych  uzdolnieniach ucznia;  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej.  

7) monitorowanie pracy ucznia. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania  

4) zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

5) ustalanie warunków i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania;  

6) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych; 

7) sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach  

i trudnościach ucznia w nauce oraz szczególnych uzdolnieniach.  

6. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się 

raz w ciągu roku szkolnego na zakończenie I półrocza. Pierwsze półrocze trwa do końca 

stycznia lub do rozpoczęcia ferii zimowych.  

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

prowadzący dane zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę zachowania – wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

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

zachowania.  

§ 68 

1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowują przedmiotowe zasady 

oceniania (PZO) zawierające w szczególności: wymagania edukacyjne niezbędne do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikające  

z realizowanych programów nauczania, narzędzia i sposoby pomiaru osiągnięć edukacyjnych 

uczniów, kryteria sprawdzania osiągnięć uczniów i oceniania ich aktywności na lekcjach, 

warunki i sposób poprawiania bieżących ocen. 

2. Nauczyciele takich samych zajęć edukacyjnych konsultują i w miarę możliwości 

ujednolicają swoje wymagania edukacyjne. Przedmiotowe zasady oceniania powinny być na 



 

tyle elastyczne, aby można było uwzględniać zdolności poszczególnych uczniów i odnosić 

ocenę do danego ucznia, a nie do średniego poziomu klasy.  

3. Przedmiotowe Zasady Oceniania nauczyciele przedkładają  w formie elektronicznej do 

zatwierdzenia  dyrektorowi  szkoły w terminie określonym w rocznym planie pracy szkoły,  

a po ich zatwierdzeniu zamieszczają na stronie internetowej szkoły. 

4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na początku każdego roku 

szkolnego informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów;  

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

z zajęć edukacyjnych.  

5. Informacje te przekazywane są: 

1) uczniom bezpośrednio przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne 

na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, 

2) rodzicom (prawnym opiekunom), w ogólnej formie za pośrednictwem wychowawcy klasy,  

na pierwszym zebraniu rodziców, 

3) wymagania edukacyjne udostępnione są również w poszczególnych salach lekcyjnych oraz 

bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.  

7. 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 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

1) uczniom informacje przekazywane są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy, 

2) rodzicom na pierwszym zebraniu z rodzicami, 

3) informacje o których mowa w ust. 7 są dostępne także na stronie internetowej szkoły. 

8.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych  

i dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia: 

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

orzeczenia oraz indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, 

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

orzeczenia, 

2) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno – pedagogicznej na podstawie tej opinii, 

3) nieposiadającego orzeczenia lub opinii  wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie  rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia , dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 



 

4)  posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na podstawie tej 

opinii. 

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

należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych 

na podstawie wydanej przez lekarza opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji ww. zajęć uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania  zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona” 

10a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń  fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii. 

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

pedagogicznej zwalnia  do końca danego etapu edukacyjnego  ucznia z wadą słuchu,  

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

z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

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

indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić  na 

podstawie tego orzeczenia. 

13. W przypadku zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

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

 

§ 69 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne 

b) końcowe. 

2. Pomiar osiągnięć uczniów może odbywać się za pomocą następujących narzędzi:  

1) prace klasowe,  

2) sprawdziany,  

3) prace domowe,  

4) odpowiedzi ustne,  

5) ćwiczenia praktyczne, doświadczenia,  

6) prace długoterminowe, projekty, rozprawki, referaty itp.  

7) przygotowanie do lekcji,  

8) aktywność,  

9) praca w grupie,  

10) inne formy aktywności zawarte w przedmiotowych systemach oceniania.  

§ 70 



 

1. W klasach I-III oceny klasyfikacyjne śródroczna i roczna mają formę opisową.  

Uwzględniają poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz 

wskazują  potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

Wystawiane są w dzienniku elektronicznym do wglądu dla rodziców. Na pisemną prośbę 

rodzica, nauczyciel przekazuje ocenę śródroczną w formie pisemnej. 

2. W klasach I-III w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną,  

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  

z tych zajęć. 

 

3.  Ocenianie bieżące w klasach I-III odbywa się zgodnie z następującą skalą: 

OCENA SŁOWNA              OZNACZENIE PUNKTOWE              SKRÓT 

doskonale 6 punktów 6 

bardzo dobrze 5 punktów 5 

dobrze 4 punkty 4 

przeciętnie 3 punkty 3 

słabo 2 punkty 2 

bardzo słabo 1 punkt 1 

niewystarczająco 0 punktów 0 

 

 

4. Oceny bieżące rejestrowane są w dzienniku elektronicznym za pomocą odpowiedników 

cyfrowych podporządkowanych w/w skali. 

5. Ustala się następujące kryteria osiągnięć edukacyjnych ucznia:      

g)  6 punktów/ocenę doskonale otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone  

w programie nauczania danej dziedziny edukacyjnej, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia na podstawie wyszukanej przez 

siebie literatury, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami  

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania 

danej dziedziny edukacyjnej, 

d)  proponuje rozwiązania nietypowe, 

e) rozwiązuje problemy i zadania wykraczające poza program nauczania, 

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

i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo 

krajowym lub 

g) posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2) 5 punktów lub ocenę bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej 

dziedziny edukacji, 



 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

c)  rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

nauczania, 

d)  potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach; 

3) 4 punkty lub ocenę dobrze otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej dziedziny 

edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne; 

4)  3 punkty lub ocenę przeciętnie otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny 

edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie    

programowej kształcenia ogólnego, 

b) rozwiązuje typowe problemy teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) 2 punkty lub ocenę słabo otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia  

podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej 

nauki, 

b) rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności 

            lub przy pomocy nauczyciela; 

6) 1 punkt lub ocenę bardzo słabo otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki bardzo duże braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego,  

b) braki te poważnie zagrażają, ale jeszcze nie przekreślają możliwości uzyskania przez 

ucznia  podstawowej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny edukacyjnej w ciągu 

dalszej nauki,  

c) rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności 

tylko z pomocą nauczyciela; 

7)  0 punktów lub ocenę niewystarczająco otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a braki w wiadomościach i 

umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tej dziedziny 

edukacyjnej, 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet 

przy pomocy nauczyciela, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy  

i umiejętności, 

d) odmawia wykonania zadań, nie podejmuje prób, 

e) nie wykonuje prac domowych.  

 



 

6. Przy ocenianiu prac kontrolnych (prac klasowych, sprawdzianów, testów) punktowanych 

stosuje się następujące jednolite kryteria ocen:  

1) poniżej 10% - niewystarczająco 

2) 11 - 39%  - bardzo słabo 

3) 40 – 49% słabo 

4) 50 – 74% przeciętnie 

5) 75 – 89% dobrze 

6) 90 – 100% bardzo dobrze  

7) 100% + zadanie dodatkowe znakomicie. 

 

§ 71 

1. Oceny bieżące w klasach IV–VIII oraz śródroczne, roczne  oraz końcowe oceny 

klasyfikacyjne w klasach IV–VIII ustala się w stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący – 6  

2) stopień bardzo dobry – 5  

3) stopień dobry – 4  

4) stopień dostateczny – 3  

5) stopień dopuszczający – 2  

6) stopień niedostateczny – 1  

Oceny bieżące rejestrowane są w dzienniku elektronicznym za pomocą odpowiedników 

cyfrowych podporządkowanych w/w skali. 

2. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:  

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu  

w danej klasie, twórczo rozwija własne uzdolnienia, prezentuje je na terenie szkoły,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie, stosuje rozwiązania 

nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania w danej klasie,  

c) jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim,  

d) posiada udokumentowane osiągnięcia lub wzorową opinię organizacji pozaszkolnych 

(dotyczy wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych); 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu 

w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,  

c) systematycznie przygotowuje się do lekcji i odrabia zadania domowe;  

d) aktywnie uczestniczy w lekcjach;  

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie przekraczającym poziom podstawowy,  

b) poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne,  



 

c) systematycznie przygotowuje się do lekcji i odrabia zadania domowe, 

d) aktywnie, na miarę swoich możliwości, uczestniczy w lekcjach; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie podstawowym, pozwalającym na uzyskiwanie wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki,  

b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;  

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu  

w ciągu dalszej nauki, 

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, 

czasami z pomocą nauczyciela;  

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania w danej 

klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 

z tego przedmiotu,  

b) nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.  

 

§ 72 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców:  

1) ocena z odpowiedzi ustnej jest oceną jawną dla ucznia i zespołu klasowego i powinna być 

każdorazowo uzasadniona krótkim słownym komentarzem,  

2) oceny z prac pisemnych opatrzone są komentarzem słownym wskazującym uczniowi, co 

zrobił dobrze, a nad czym ma pracować i ewentualnie  uzasadnione punktacją,  

3) rodzice (prawni opiekunowie) są informowani są o ocenach dziecka poprzez: wpis do 

dzienniczka ucznia/ zeszytu przedmiotowego oraz  poprzez dziennik elektroniczny.  

4) o ocenach, postępach i osiągnięciach lub niepowodzeniach dziecka rodzice są informowani 

w trakcie zebrań z rodzicami, dni otwartych, poprzez kontakt telefoniczny, w wyjątkowych 

przypadkach poprzez wysłanie listu poleconego 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę pisemnie lub poprzez informację w dzienniku elektronicznym w terminie  

7 dni od dnia  złożenia wniosku.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne i inna dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania jest 

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)  do wglądu na terenie 

szkoły, po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem, w szczególności podczas zebrań 

oraz w czasie dni otwartych. Wgląd w dokumentację nie oznacza możliwości kopiowania 

lub fotografowania prac. 

4. Osiągnięcia edukacyjne uczniów i ich postępy w nauce powinny być oceniane 

systematycznie.  

5. Podstawą ustalenia oceny klasyfikacyjnej są bieżące oceny cząstkowe. Ocena 

klasyfikacyjna nie jest ustalana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.  



 

6. Sposób poprawiania bieżących ocen cząstkowych określają nauczyciele prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.  

7. Wszyscy nauczyciele respektują uzgodnione między Dyrektorem szkoły a Samorządem 

Uczniowskim postanowienia odnośnie zwolnień uczniów z odpowiedzi w określonych, 

szczególnych okolicznościach.  

8. W klasach IV–VIII ustala się minimalne liczby ocen cząstkowych w półroczu, 

umożliwiające ustalenie oceny klasyfikacyjnej, zależne od liczby godzin danych zajęć  

w tygodniu:  

1) 1 godzina – 3 oceny cząstkowe  

2) 2 godziny – 4 oceny  

3) 3 godziny – 5 ocen  

4) 4 godziny – 6 ocen  

5) 5 i więcej godzin – 7 ocen.  

9. Ustala się wewnątrzszkolne  zasady przeprowadzania pisemnych prac kontrolnych (prac 

klasowych):  

1) za pisemną pracę kontrolną uznaje się sprawdzian wiadomości lub umiejętności 

obejmujący określony zakres materiału, wynikający ze struktury programu nauczania danych 

zajęć edukacyjnych, poprzedzony powtórzeniem materiału, obejmujący więcej niż  

3 jednostki lekcyjne;  

2) pisemne prace kontrolne powinny być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem, a ich przewidywany termin zaznaczony w dzienniku elektronicznym lub 

lekcyjnym;  

3) prace kontrolne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów; jeżeli uczeń nie napisze pracy 

klasowej w terminie, powinien ją napisać w terminie późniejszym, uzgodnionym  

z nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni po przyjściu ucznia do szkoły;  

4) uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem nie 

później jednak niż w ciągu dwóch tygodni po przyjściu ucznia do szkoły, zgodnie  

z zasadami poprawiania ocen określonymi w Przedmiotowych Zasadach Oceniania;  

5) w danym dniu klasa może pisać jedną pracę klasową, a w ciągu tygodnia nie więcej niż 

trzy;  

6) na zakończenie semestru nie przewiduje się końcowej (zaliczeniowej) pracy kontrolnej;  

7) prace klasowe nauczyciel powinien poprawić i ocenić w terminie do dwóch tygodni.  

10. Przy ocenianiu prac kontrolnych punktowanych stosuje się następujące jednolite kryteria 

ocen:  

1) poniżej 40% punktów niedostateczny  

2) 40 – 49% dopuszczający  

3) 50 – 74% dostateczny  

4) 75 – 89% dobry  

5) 90 – 100% bardzo dobry  

6) 100% + zadanie dodatkowe celujący  

11.  W wyjątkowych sytuacjach uwzględniając możliwości psychofizyczne ucznia 

nauczyciel może zmienić kryteria oceniania zachowując zasadę granicy 30% dla oceny 

niedostatecznej. 

 



 

§ 73 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w pierwszym półroczu oraz ustaleniu śródrocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny zachowania. 

2. Oceny śródroczne są ustalane na 10 dni przed końcem półrocza. 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się tydzień przed końcem półrocza. 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła 

stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:  

1) umożliwienie uczniowi udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych,  

2) pomoc psychologiczno-pedagogiczną,  

3) zindywidualizowaną  pracę z uczniem na lekcjach,  

4) zajęcia z pedagogiem szkolnym,  

5) pomoc wychowawcy świetlicy w odrabianiu prac domowych,  

6) współpracę z domem rodzinnym,  

7) skierowanie na badanie w poradni psychologiczno – pedagogicznej,  

8) zorganizowanie pomocy grup koleżeńskich,  

9) współpracę ze świetlicą środowiskową.  

 

§ 74 

 

1.Klasyfikacja roczna ucznia w klasach IV–VIII polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.  

2. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone  w klasie programowo 

najwyższej, 

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

odpowiednio w klasie programowo niższych oraz 

3) roczna ocena zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

3. Na dwa tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 

nauczyciele i wychowawca klasy informują o przewidywanych (wszystkich) rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

i przewidywanej rocznej ocenie zachowania:  

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami  

z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego,  

2) jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na zebraniu rodziców uczniów 

poszczególnych klas prowadzonym przez wychowawcę klasy z potwierdzeniem obecności 

rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji 

pisemnej przez tych rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Nieobecni na ww. zebraniu rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przybyć do 

szkoły, skontaktować się z wychowawcą klasy (w czasie wyznaczonego przez wychowawcę 

terminy) i odebrać  od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację  



 

o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania.  

5. W czasie nieobecności wychowawcy, informację pisemną rodzice (prawni opiekunowie) 

odbierają w sekretariacie szkoły. Jeśli rodzice (prawni opiekunowie) nie dopełnią w/w 

obowiązków, szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła 

pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania 

rodziców (prawnych opiekunów).  

6. Najpóźniej na 3 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w klasach IV–VIII ustalają roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i informują o nich ucznia.  Jego rodziców 

(prawnych opiekunów)informują  w formie pisemnej, za pośrednictwem wychowawcy klasy.  

Termin rocznego zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej określa w każdym roku 

roczny plan pracy szkoły. 

7. Po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 3, uczeń klas IV–VIII ma możliwość 

starania się o poprawienie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej o jeden stopień, o ile 

spełnione są jednocześnie następujące warunki:  

1) ponad 50% ocen z prac klasowych jest wyższych od przewidywanej oceny klasyfikacyjnej 

2) uczeń systematycznie odrabia prace domowe, 

3) prace klasowe i zapowiedziane  sprawdziany pisze zwykle w pierwszym terminie. 

8. Wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej uczeń 

składa do nauczyciela tych zajęć.  

9. Nauczyciel jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek w terminie 2 dni i poinformować ucznia  

o decyzji. 

10.  W celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 7 uczeń jest zobowiązany do 

napisania sprawdzianu obejmującego te partie materiału, z których uzyskał oceny niższe niż 

ta, o którą się ubiega. 

11. W przypadku muzyki, plastyki, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych  

i technicznych sprawdzian może mieć formę zadania praktycznego. 

12. Ustalona przez nauczyciela ocena jest ostateczna i może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 75. 

 

§ 75 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do dyrektora szkoły 

zastrzeżenia, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

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

mogą być zgłoszone  od dnia ustalenia tej oceny nie później niż w  terminie 2 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

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

szkoły powołuje komisję, która przeprowadza, w formie pisemnej i ustnej, sprawdzian 

wiadomości  

i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 



 

2a) Sprawdzian wiadomości ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

2b) Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

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

3 W skład komisji wchodzą:  

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

przewodniczący komisji jako przewodniczący komisji,  

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

3)  nauczyciel prowadzący takie same  lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), może być zwolniony z udziału w pracach 

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.  

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

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania sprawdzające, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o  

wykonaniu zadania  praktycznego.  

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

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

przez dyrektora szkoły.  

8. Przepisy określone w punktach 1–6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym 

że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

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

 

 

§ 76 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły, w szczególności:  

a) punktualne przychodzenie na zajęcia,  

b) właściwe zachowanie na zajęciach,  

c) właściwe korzystanie z biblioteki i czytelni,  

d) udział w zajęciach pozalekcyjnych (zajęciach wyrównawczych, kołach zainteresowań, 

kołach przedmiotowych, organizacjach działających na terenie szkoły itp.),  

e) przestrzeganie regulaminu zachowania, regulaminów pracowni itp.  

f) dbałość o właściwy strój ( strój, obuwie zmienne, strój gimnastyczny itp.)  



 

g) wywiązywanie się z przyjętych warunków korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń elektronicznych,  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, w szczególności:  

a) praca w samorządzie szkolnym i klasowym,  

b) udział w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego,  

c) udział w konkursach i zawodach,  

d) udzielanie pomocy koleżeńskiej,  

e) dbałość o sprzęt i mienie szkoły oraz o czystość w szkole i jej obejściu,  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, w szczególności:  

a) właściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych,  

b) właściwe zachowanie wobec sztandaru szkoły,  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, w szczególności nieużywanie wulgaryzmów;  

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

a) nieużywanie przemocy (fizycznej, psychicznej i słownej ) w stosunku do kolegów  

i koleżanek,  

b) dbałość o własne zdrowie (niepalenie papierosów, nieużywanie alkoholu, narkotyków),  

c) zgodne z zasadami bezpieczeństwa zachowanie przed i po lekcjach, podczas zajęć oraz  

w czasie przerw międzylekcyjnych,  

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV–VIII ustala 

się według następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

3. Jako wyjściową ocenę przyjmuje się w klasach IV–VIII zachowanie dobre.  

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

lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

5. Wychowawca klasy gromadzi informacje o zachowaniu ucznia w dzienniku 

elektronicznym ucznia. Nie rzadziej niż raz w miesiącu wychowawca klasy analizuje wraz  

z klasą dotychczasowe zachowanie uczniów.  

6. W celu ustalenia przewidywanej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

na 2 tygodnie przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, 

wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli o zachowaniu ucznia w ciągu całego roku 

szkolnego, wspólnie z klasą analizuje zapisy w dzienniku elektronicznym i wysłuchuje 

samooceny ucznia.  

7. Przewidywaną roczną ocenę zachowania ustala się na 2 tygodnie przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 



 

8. W klasach IV–VIII wychowawca klasy ustala przewidywaną ocenę zachowania ucznia    i 

informuje o niej na piśmie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) na 2 tygodnie przed 

rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

9. Wychowawca klasy informuje jednocześnie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o możliwości obniżenia przewidywanej oceny zachowania w przypadku popełnienia przez 

ucznia, w okresie do zebrania klasyfikacyjnego, przynajmniej jednego z następujących 

czynów:  

1) picie alkoholu,  

2) palenie papierosów,  

3) używanie narkotyków i środków odurzających,  

4) wagary 

5) kradzież,  

6) pobicie,  

7) przemoc słowna, fizyczna lub psychiczna w stosunku do kolegów lub pracowników szkoły,  

8) fałszowanie dokumentacji,  

9) celowe niszczenie mienia.  

10) rozpowszechnianie materiałów dot. nauczycieli i uczniów (mających na celu naruszanie 

dóbr osobistych), słownie, lub używając nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu 

danych. 

10.Po uzyskaniu informacji, o  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 

uczeń klas IV–VIII ma możliwość starania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana  

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania o jeden stopień, o ile spełnione są jednocześnie 

następujące warunki:  

1) ma mniej niż 30 punktów  ujemnych, 

2) uczeń nie otrzymał   punktów ujemnych za zachowania zagrażające bezpieczeństwu 

i zdrowiu, 

3) w trakcie trwania półrocza uzyskał co najmniej 30 punktów dodatnich. 

11. Wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej uczeń 

składa do wychowawcy.  

12. Wychowawca jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek w terminie 2 dni i poinformować 

ucznia  o decyzji. 

13.  W celu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania 

po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 10 uczeń jest zobowiązany do wykonania 

działań zaproponowanych przez wychowawcę lub samego ucznia, które umożliwią mu 

uzyskanie oceny, o którą się ubiega. 

14. W ostatnim tygodniu przed śródrocznym i rocznym  zebraniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej, wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli o zachowaniu ucznia, wspólnie 

z klasą analizuje zapisy w dzienniku elektronicznym, wysłuchuje samooceny ucznia i ustala 

śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Ustalona przez wychowawcę ocena jest 

ostateczna.  

15. Ustalona ocena z zachowania zostaje zmieniona na niższą w sytuacji, gdy uczeń popełni 

jeden z czynów wymienionych w ustępie  9 lub dokona innego rażącego naruszenia  Statutu 

szkoły w terminie po zebraniu rady klasyfikacyjnej. Dyrektor zwołuje wtedy posiedzenie 

Rady Pedagogicznej w celu analizy zachowania ucznia i uzasadnienia obniżenia ustalonej 



 

wcześniej oceny. O decyzji rady pedagogicznej zostaje poinformowany w formie pisemnej 

uczeń oraz jego rodzice/prawni opiekunowie. Protokół znajduje się w dokumentacji szkoły. 

16. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia 

ustaloną ocenę zachowania na piśmie.  

17. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust.18 i 19 

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

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

ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

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

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

klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.  

20. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 20.  

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

zastrzeżenia, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

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

zgłoszone od dnia ustalenia oceny w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych.  

22. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

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

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji.  

22a) Komisja ustala  roczną ocenę zachowania  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. 

23.W skład komisji wchodzą:  

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

komisji,  

2) wychowawca oddziału,  

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,  

4) pedagog,  

5) psycholog 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

7) przedstawiciel rady rodziców.  

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

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

2) termin posiedzenia komisji,  

3) imię i nazwisko ucznia 

4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną  z zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  



 

25. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 21, roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję 

jest ostateczna. 

§ 77 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach IV-VIII uwzględnia  

w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest systematyczne dokonywanie wpisów w zakładce 

UWAGI oraz ZACHOWANIE w dzienniku elektronicznym.  

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest na podstawie ustalonej liczby punktów 

zapisanych w dzienniku elektronicznym. 

4. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 100 punktów wyjściowych.  

5. Uczeń może zwiększyć lub zmniejszyć  tę liczbę, zdobywając punkty dodatnie albo 

ujemne.  

6. Punkty przyznaje każdorazowo wychowawca klasy lub inny  nauczyciel. 

7. Ustala się następujące zasady punktacji: 

1) zachowanie w I półroczu: 

a) 30 i poniżej – naganne, 

b) 31 – 65  – nieodpowiednie, 

      c) 66 – 99  - poprawne, 

      d) 100 – 140  - dobre, 

      e) 141 – 199  – bardzo dobre, 

      f) od 200  – wzorowe 

2) zachowanie w II półroczu:  

a) 30 i poniżej – naganne, 

b) 31 – 69  – nieodpowiednie, 

c) 70 – 99   - poprawne, 

d) 100 – 179  - dobre, 

e) 180 – 249  – bardzo dobre, 

f) od 250  – wzorowe. 

3) zachowanie na koniec roku szkolnego wynika ze średniej arytmetycznej punktów 

uzyskanych w obu półroczach z uwzględnieniem opinii nauczycieli szkoły oraz oceny 

i samooceny uczniów:  

a) 30 i poniżej – naganne, 

b) 31 – 67  – nieodpowiednie, 

c) 68 – 99   - poprawne, 

d) 100 – 159  - dobre, 

e) 160 – 225  – bardzo dobre, 



 

  od 226  – wzorowe 

8. Kryteria przyznawania punktów dodatnich: 

 

 

1.Forma aktywności 

Liczba 

punktów 

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

Przykłady punktowania: 

 

 

 

1. Godne reprezentowanie szkoły na uroczystościach szkolnych  i 

pozaszkolnych: 

a) reprezentowanie szkoły podczas imprez, rocznic, uroczystości 

patriotycznych itp. w czasie trwania lekcji (każdorazowo) 

b) samodzielne przygotowanie rekwizytów, stroju itp. na 

uroczystość szkolną 

c) reprezentowanie szkoły podczas imprez, rocznic itp. w czasie 

wolnym od zajęć (każdorazowo) 

 

 

 

5p 

 

10p 

 

10p 

 

2. Funkcja  samorządowa, klasowa (punkty przyznawane są raz w 

półroczu) 

10p 

3. Systematyczny udział w szkolnym kole wolontariatu ( raz w półroczu) 5p- 10 p. 

4. Wykonanie dekoracji na rzecz szkoły (np. dekoracja z okazji akademii, 

dekoracja korytarza szkolnego) lub pomoc w przygotowaniu apelu 

(każdorazowo) 

2p -10 p. 

5. Wystąpienie na forum szkoły w kampanii wyborczej do samorządu. 5 p. 

6. Redagowanie gazetki szkolnej „Stonoga” i przygotowanie materiałów 

do umieszczenia na stronie internetowej szkoły. (każdorazowo) 

2 p – 5 p 

7 Z własnej inicjatywy sprzątanie sali po uroczystościach szkolnych po 

skończonych lekcjach (każdorazowo) 

2 p - 5p 

8 Wykonanie gazetki w klasie z własnych materiałów (każdorazowo) 5-10 p. 

9 Systematyczne dbanie o wygląd sali – przynoszenie kwiatów, mycie 

ich, zmiana ziemi, prace porządkowe, czyszczenie akwarium, itp. (raz 

w półroczu) 

5-10 p 

10 Osiągnięcia w zawodach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych  

Za udział w konkursach i zawodach  

 

2 p 



 

(Osiągnięcia: wyróżnienie, miejsce trzecie, drugie, pierwsze) 

a) Osiągnięcia w konkursie szkolnym 
b) Osiągnięcia w konkursie gminnym 
c) Osiągnięcia w konkursie powiatowym 
d) Osiągnięcia w konkursie wojewódzkim 
e) Osiągnięcia w konkursie ogólnopolskim i międzynarodowym 

 

3,5,10,15 

5,10,15,20 

10,15,20,25 

15,20,25,30 

20,25,30,35 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; okazywanie 

szacunku innym osobom. 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

(punkty przyznawane są raz w półroczu) 

  

1. Dba o estetykę własnego wyglądu i miejsca pracy 5 p 

2 Reaguje i przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i 

wulgarności  w sytuacji wystąpienia zdarzenia 

5 p – 10 p 

3.   

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

(punkty przyznawane są raz  w półroczu) 

  

1. Czytelnictwo (dla najlepszego czytelnika w klasie)  5 p 

2. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia na miarę swoich możliwości 1p- 5 p 

3. Punktualność (za brak spóźnień) 5 p 

4. Stuprocentowa frekwencja (95%-100%). 5 p 

5. Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych (powyżej  80% 

obecności) 

5 p 

6 Systematyczna koleżeńska  pomoc w nauce w ramach zajęć na 

świetlicy szkolnej ( oceniane raz w półroczu) 

2- 10 p 

7 Systematyczne przynoszenie surowców wtórnych. (obejmuje 

makulaturę, korki, płyty, baterie,. itp. – raz w półroczu za wszystkie 

surowce) 

10 p 

9.   Kryteria  przyznawania punktów ujemnych. 

 

3. Forma aktywności 

Liczba punktów  



 

Postępowanie niezgodne z dobrem społeczności szkolnej (każdorazowo)   

1. Niewłaściwy stosunek do imprez szkolnych (brak stroju galowego, 

nieobecność, nieodpowiednie zachowanie) 

-5- (-10) p 

2. Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych (godło, 

sztandar, tablice pamiątkowe, pomniki). 

-10 p 

3. Nieuzasadniona odmowa reprezentowania szkoły na uroczystościach 

państwowych i lokalnych, zawodach sportowych. 

- 10 p 

4.  Niewywiązywanie się z podjętych zobowiązań. - 10 p 

5. Namawianie innych do łamania norm i zasad współżycia 

społecznego, regulaminów szkolnych. 

- 15 p 

6. Używanie telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, 

odtwarzaczy MP3,  MP4, itp.  bez wiedzy i zgody nauczyciela 

- 15 p 

7. Nagrywanie zajęć lub filmików na terenie szkoły bez wiedzy i zgody 

nauczyciela 

- 30 p 

8. Niewłaściwe zachowanie na lekcji  -5 p 

9 Nieprzestrzeganie szkolnych zasad zachowania  - 5 p 

Zachowania zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu oraz innych 

osób 

  

1. Zachowania zagrażające zdrowiu i życiu innych (przepychanki, 

kopanie, podstawianie nóg, itp.) 

-10 p 

2. Bójki, -30 p 

3. Kradzież, w tym kradzież intelektualna- plagiat -30 p 

4. Stosowanie używek (papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki) - 50 p 

5. Przemoc psychiczna wobec innych (zastraszanie, wyśmiewanie, itp.) - 30 p 

6. Samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i pobytu na 

świetlicy 

- 20 p 

7. Przynoszenie do szkoły rzeczy oraz substancji niebezpiecznych - 20 p 

8. Zachowanie na wycieczce zagrażające bezpieczeństwu swojemu oraz 

innych uczestników 

- 20 p 

9. Inne wykroczenia przeciw zasadom zachowania -10p do –20p 



 

Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia   

1. Wagary (za każdą nieusprawiedliwioną godzinę) -10 p. 

2. Spóźnienie na lekcję z własnej winy (za każde spóźnienie) -5 p 

3 Brak dzienniczka - każdorazowo - 5 p 

4. Niewłaściwy wygląd ucznia: (każdorazowo) 

a) Makijaż,  kolor  paznokci, żelowane włosy 

b) Farbowanie włosów (punkty będą odejmowane przy  każdej 

zmianie koloru włosów) 

c) Długie kolczyki i biżuteria stwarzająca niebezpieczeństwo 

d) Brak zmiany obuwia lub obuwie niewłaściwe 

e) Niewłaściwy, nieadekwatny dla ucznia strój  

 

-5 p 

-5 p 

 

-5p 

- 5 p 

 - 5 p 

5. Nieuzasadnione przebywanie w ubikacji damskiej i męskiej (za każde 

upomnienie) 

-5 p  

6 Przebywanie w trakcie przerwy  w niedozwolonych miejscach (za 

każde upomnienie) 

- 5  p 

Niegodne, niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

(każdorazowo) 

  

1. Wyłudzanie pieniędzy lub innych dóbr materialnych - 50 p 

2. Podrobienie podpisu, oceny lub sfałszowanie usprawiedliwienia. - 50 p 

3. Kłamstwo - 30 p 

4. Niszczenie sprzętów szkolnych, mebli lub budynku   oraz rzeczy 

innych:  

1.pisanie po ławkach, drzwiach i ścianach 

2. niszczenie mienia szkolnego lub osobistego 

3. szczególnie drastyczna dewastacja  

 

 

-10 p 

-20 p 

-30 p 

 5. Zachowanie niewłaściwe w drodze do szkoły i ze szkoły w autobusie 

szkolnym 

- 10 p 

6 Używanie wulgaryzmów (każdorazowo)  - 5 p 

7. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do nauczycieli lub innych 

pracowników szkoły albo do uczniów. Ubliżanie kolegom 

i koleżankom (za każde zachowanie zgłoszone do wychowawcy) 

-10 p 



 

8. Zaczepianie słowne, fizyczne. -10p lub -15p 

9. Rozpowszechnianie materiałów dot. nauczycieli i uczniów( mających 

na celu naruszanie dóbr osobistych),słownie, lub używając 

nowoczesnych środków gromadzenia i przekazu danych (za każdy 

incydent) 

-30 p do –50 p  

10

. 

Dyskryminowanie w różnej formie kolegów lub namawianie do 

dyskryminacji. 

-10 p 

 

               

10.Uczeń, który ma więcej niż 30 punktów  ujemnych i  otrzymał  te punkty ujemne za:  

niegodne i niekulturalne zachowanie się, postępowanie niezgodne z dobrem społeczności 

szkolnej, za zachowania zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu  innych  nie może otrzymać 

oceny wzorowej. 

11. Uczeń, który ma więcej niż 50 punktów ujemnych i  otrzymał  te punkty ujemne za:  

niegodne i niekulturalne zachowanie się, postępowanie niezgodne z dobrem społeczności 

szkolnej, za zachowania zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu  innych  nie może otrzymać 

oceny bardzo dobrej. 

 

§ 78 

 

1. W klasach I-III ustala się jedną śródroczną/roczną ocenę opisową zachowania.  

2. Ocena opisowa z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę  zachowania.  

3. Ocenę opisową  zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi 

nauczycielami uczącymi w danej klasie i uczniami oraz samym uczniem.  

4. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności zachowanie uczniów w 3 obszarach:  

a) Kultura osobista:  

- postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,  

      - dbałość o piękno mowy ojczystej,  

      - godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,  

      - okazywanie szacunku innym osobom.  

b)  Zaangażowanie:  

      - wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

      - dbałość o honor i tradycje szkoły.  

c) Kontakty z rówieśnikami i pracownikami szkoły:  

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.  

5. Ogólne zasady oceniania zachowania w klasach I-III: 

1) W dziennikach lekcyjnych w bieżącym ocenianiu zachowania stosuje się symboliczny 

zapis postępów w zachowaniu ucznia:  

A – wspaniale,  

B – prawidłowo,  

C – zadowalająco,  



 

D – niepoprawnie.  

2) W ciągu półrocza uczeń powinien otrzymać minimum trzy oceny z zachowania w każdej 

     sferze.  

6. Stosuje się następujące kryteria ocen zachowania:  

 1) A – wspaniale – otrzymuje uczeń, który:  

      Kultura osobista:  

a) szanuje własność osobistą, cudzą, społeczną,  

b) aktywnie uczestniczy w pracach porządkowych podejmowanych w klasie,  w szkole,  

 w najbliższym środowisku,  

c) kulturalnie zwraca się do nauczycieli, pracowników szkoły i do kolegów,  

d) poprawnie reaguje w sytuacjach konfliktowych,  

e) zachowuje się kulturalnie w czasie zajęć i przerw oraz w miejscach publicznych,  

f) szanuje symbole narodowe,  

g) dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,  

h) okazuje szacunek innym osobom.  

   Zaangażowanie:  

i) wzorowo wywiązuje się z podjętych obowiązków,  

i) systematycznie i starannie odrabia prace domowe,  

j) przynosi potrzebne przybory i strój gimnastyczny,  

k) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne,  

l) przestrzega regulaminu szkolnego i klasowego,  

m) nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w określonym terminie 1 tygodnia,  

n) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,  

o) nie używa w czasie zajęć szkolnych telefonu komórkowego ani innych urządzeń 

elektronicznych,  

p) godnie reprezentuje szkołę w konkursach i imprezach okolicznościowych,  

q) jest aktywny, pilny, staranny i obowiązkowy,  

r) chętnie wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska,  

s) zna sylwetkę patrona szkoły,  

t) pielęgnuje szkolne tradycje.  

    Kontakty z rówieśnikami:  

u) dba o bezpieczeństwo własne i innych,  

v) przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie,  

w) prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła,  

x) umiejętnie współdziała w grupie zadaniowej i zespole klasowym;  

2)  B – prawidłowo – otrzymuje uczeń, który:  

   Kultura osobista  

a) szanuje własność osobistą, cudzą, społeczną,  

b) uczestniczy w pracach porządkowych podejmowanych w klasie, w szkole,  

 w najbliższym środowisku,  

c) kulturalnie zwraca się do nauczycieli, pracowników szkoły i do kolegów,  

d) zdarza się, że popada w konflikty z rówieśnikami,  

e) zazwyczaj zachowuje się kulturalnie w czasie zajęć i przerw oraz w miejscach 

publicznych,  



 

f) szanuje symbole narodowe,  

g) dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,  

h) na ogół okazuje szacunek innym osobom.  

  Zaangażowanie:  

i) stara się wywiązywać z podjętych obowiązków,  

j) zdarza się, że nie odrobi pracy domowej lub nie przyniesie potrzebnych przyborów, 

 stroju sportowego,  

k) systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne,  

l) na ogół przestrzega regulaminu szkolnego i klasowego,  

m) nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia w określonym terminie 1 tygodnia,  

n) stara się rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia,  

o) zdarza się, że nie przestrzega zakazu używania w czasie zajęć szkolnych telefonu 

komórkowego i innego sprzętu elektronicznego,  

p) reprezentuje szkołę w konkursach i imprezach okolicznościowych,  

q) jest aktywny na zajęciach,  

r) czasami wykonuje dodatkowe prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska,  

s) pielęgnuje szkolne tradycje.  

 Kontakty z rówieśnikami:  

t) dba o bezpieczeństwo własne i innych,  

u) przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie,  

v) zazwyczaj prawidłowo reaguje na krzywdę i przejawy zła,  

w) współdziała w grupie zadaniowej i zespole klasowym.  

3) C – zadowalająco – otrzymuje uczeń, który:  

   Kultura osobista:  

a) nie zawsze szanuje własność osobistą, cudzą, społeczną,  

b) sporadycznie uczestniczy w pracach porządkowych podejmowanych w klasie,  

w szkole, w najbliższym środowisku,  

c) nie okazuje szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,  

d) zdarza się, że jest agresywny i niekoleżeński,  

e) nie zachowuje się kulturalnie w czasie zajęć i przerw oraz w miejscach publicznych,  

f) zdarza się, że nie okazuje szacunku dla symboli narodowych.  

g) nie zawsze dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,  

h) rzadko okazuje szacunek innym osobom.  

  

Zaangażowanie:  

i) często nie wywiązuje się z podjętych obowiązków,  

j) bywa nieprzygotowany do zajęć, czasami nie odrabia prac domowych, zapomina 

przyborów szkolnych, stroju sportowego,  

k) sporadycznie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,  

l) ma trudności z przestrzeganiem regulaminu szkolnego i klasowego,  

m) nie stara się rozwijać swoich zainteresowań i uzdolnień,  

n) nie przestrzega zakazu używania w czasie zajęć szkolnych telefonu komórkowego  

 i innego sprzętu elektronicznego,  

o) nie uczestniczy w konkursach, rzadko bierze udział w imprezach okolicznościowych,  



 

p) w czasie zajęć jest mało aktywny,  

q) wykonuje tylko narzucone polecenia,  

r) rzadko pielęgnuje szkolne tradycje.  

Kontakty z rówieśnikami:  

s) nie zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych,  

t) ma problemy z przestrzeganiem norm i zasad funkcjonujących w grupie,  

u) nie reaguje na krzywdę i przejawy zła,  

v) nie zawsze zgodnie współdziała w grupie zadaniowej i zespole klasowym.  

 

4)  D – niepoprawnie – otrzymuje uczeń, który:  

   Kultura osobista:  

a) nie szanuje własności osobistej, cudzej, społecznej,  

b) nie uczestniczy w pracach porządkowych podejmowanych w klasie, w szkole,  

w najbliższym środowisku,  

c) nie reaguje na uwagi i upomnienia,  

d) nie okazuje szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,  

e) jest agresywny, wulgarny w stosunku do koleżanek i kolegów,  

f) w czasie zajęć przeszkadza innym uczniom i nauczycielowi,  

g) zachowuje się niestosownie w czasie przerw oraz w miejscach publicznych,  

h) nie okazuje szacunku dla symboli narodowych.  

i) lekceważy zasady higieny osobistej, nie dba o swój wygląd.  

Zaangażowanie:  

j) nie wywiązuje się z podjętych obowiązków,  

k) jest nieprzygotowany do zajęć, nie odrabia prac domowych, zapomina przyborów 

 szkolnych, stroju sportowego,  

l) jest niestaranny i niesystematyczny,  

m) często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,  

n) nie przestrzega regulaminu szkolnego i klasowego,  

o) nie rozwija swoich zainteresowań,  

p) mimo upomnień używa w czasie zajęć szkolnych telefonu komórkowego i innego 

sprzętu elektronicznego,  

q) nie uczestniczy w konkursach i imprezach okolicznościowych,  

r) w czasie zajęć jest mało aktywny,  

s) wykonuje tylko narzucone polecenia,  

t) nie pielęgnuje szkolnych tradycji.  

 Kontakty z rówieśnikami:  

u) zdarzają mu się zachowania przekraczające granice bezpieczeństwa,  

v) nie przestrzega norm i zasad funkcjonujących w grupie,  

w) nie reaguje na krzywdę i przejawy zła,  

x) permanentnie popada w konflikty z rówieśnikami.  

 

§ 79 

 



 

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

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

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

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

egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 

3) uczeń, o którym mowa w art. 20zh ust. 3 i3a ustawy o systemie oświaty. 

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

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  zajęcia techniczne, plastyka, muzyka  

i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania.  

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

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych  

i wychowania  fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu  

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).  

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 oraz 4 pkt 1) 

przeprowadza komisja w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, przeprowadza 

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

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

wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący 

komisji;  

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

przeprowadzany egzamin. 

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

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

egzaminy w ciągu jednego dnia.  

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  

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



 

h) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

i)  termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

j) imię i nazwisko ucznia; 

4) zadania egzaminacyjne;  

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

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

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

16.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć  

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje  

się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".  

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 75.  

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem  § 75 ust.7. 

19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem  § 76 ust. 21. 

 

§ 80 

1. Uczeń klasy I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem  

ust. 2.  

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

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

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po 

zasięgnięciu opinii jego rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy. 

3. W wyjątkowych przypadkach na wniosek rodziców ucznia i za zgodą wychowawcy lub na 

wniosek wychowawcy za zgodą  rodziców rada pedagogiczna może postanowić  

o promowaniu ucznia kl. I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku 

szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 

szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie dwóch klas. 

4. Uczeń  szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania  co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach 

wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowani w jednym roku szkolnym treści 

nauczania  przewidzianych w programie nauczania dwóch klas może być promowany do 

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

5. W klasach IV–VIII uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny wyższe od oceny 

niedostatecznej.  



 

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

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

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

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

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

8. W klasach IV–VIII uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy.  

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

z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego,  

z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.  

10. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych . Egzamin odbywa się  w ostatnim tygodniu 

ferii letnich.  

11. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

12. W skład komisji wchodzą:  

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

komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;  

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

13. Zadania egzaminacyjne do części pisemnej przygotowuje nauczyciel egzaminujący  

w porozumieniu z przewodniczącym komisji.  

14. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

15. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu poprawkowego,  

4) imię i nazwisko ucznia 

5) zadania egzaminacyjne, 

6)ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

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

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  

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

z zastrzeżeniem ust. 18.  

18. Uwzględniając możliwości intelektualne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 



 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są zgodnie ze 

szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

19. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:  

1) w wyniku klasyfikacji końcowej w klasie szóstej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej, 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, którego zasady opisuje rozdział 3b ustawy  

o systemie oświaty 

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

końcowej w klasie szóstej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał 

na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także 

roczne oceny uzyskane z tych przedmiotów.  

21. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada 

pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami).  

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 81 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: 

Szkoła Podstawowa nr  8  im. Gen. Juliana Filipowicza w Otwocku 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 82 

1. Szkoła posiada sztandar i własny ceremoniał. 

2.  Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:  

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,  

2) uroczystość wręczenia szkole sztandaru,  

3) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi,  

4) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. wręczenie 

stypendiów Prezesa Rady Ministrów, uroczystości związane z patronem, pożegnanie uczniów 

kończących szkołę, inne święto szkolne),  

5) uroczystości związane ze świętami narodowymi: - 11 listopada - Narodowe Święto 

Niepodległości, - 3 maja – Święto Narodowe 3 Maja,  

6) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie. 

3. Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:  

1) godło szkoły  

2) sztandar szkoły  

4. Sztandar szkoły powinien składać się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złotą 

frędzlą. Prawa strona jest w barwach narodowych, może być na niej umieszczone godło 

państwowe. Na lewej stronie płata znajdują się barwy szkoły, na tle których znajduje się napis 

z nazwą i imieniem szkoły.  



 

5. Sztandarem powinien opiekować się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród 

zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu powinien 

zostać wybrany skład „rezerwowy”. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych 

uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej), poza szkołą na zaproszenie innych 

szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.  

6. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Sposób 

udekorowania flagi kirem: - wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu,  

a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość 

kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od 

lewej górnej strony do prawej.  

7. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez 

podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi 

przez kościół, trzymając sztandar na ramieniu staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do 

ołtarza i do zgromadzonych wiernych, trzymając sztandar w  pionie. W trakcie mszy św. lub 

innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku 

pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub 

„Spocznij”.  

8. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:  

1) uczeń: ciemne spodnie, biała koszula  

2) uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice. 

9. Insygnia pocztu sztandarowego: - biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, 

zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, - białe rękawiczki. 

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora.  

10. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez 

dyrektora spośród nauczycieli szkoły.  

11. W trakcie oficjalnych uroczystości uczniowie są zobowiązani do następującego 

zachowania: 

1)  wejście dyrektora szkoły (dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi) i nauczycieli do auli na 

początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez 

prowadzącego: 

„Szanowni zebrani: pani/pan (imię i nazwisko), dyrektor (nazwa szkoły) oraz nauczyciele, co 

powinno spowodować przyjęcie przez młodzież postawy stojącej;  

2) osoba prowadząca uroczystość podaje komendę: „Baczność” „Poczet sztandarowy sztandar 

szkoły wprowadzić”- uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą.  

3)Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, 

poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie 

przemarszu wszyscy stoją,  sztandar niesiony jest na ramieniu.  

4) Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych  

i trzyma sztandar w  pionie.  

5) Poczet sztandarowy może wchodzić przy dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną 

melodią.  

6) Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu 

państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”  

(2 zwrotki). W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°.  

7) Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę: „Po hymnie” – uczestnicy 

uroczystości przyjmują postawę swobodną.  

8) Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet 

sztandarowy sztandar szkoły  wyprowadzić” zachowanie młodzieży i czynności pocztu są 



 

analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali. Po części oficjalnej  

i wyprowadzeniu sztandaru powinna się zacząć część artystyczna uroczystości.  

12. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego 

zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.  

1) Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład 

pocztu.  

2) Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: 

Przekazujemy wam sztandar Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Juliana Filipowicza 

opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę, na co chorąży nowego pocztu 

sztandarowego odpowiada: Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, 

sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami  Szkoły  Podstawowej 

nr 8 im. gen. Juliana Filipowicza. 

3) Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia. Chorąży salutuje sztandarem, 

nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, po tym następuje przekazanie sztandaru,  

a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf.  

4) Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali 

uczniów.  

 

§ 83 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły,  

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej szkoły. 

 

§ 84 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Szkoły Podstawowej nr 8 im. 

gen. Juliana Filipowicza w Otwocku” uchwalony w dniu 29.11.2017 r.   

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2018 r.  

 


