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Podstawa prawna: 

1. Akt  założycielski  –  Uchwała  nr  XXXII/230/2017  Rady  Gminy  z dnia  31  marca  2017  r.
w sprawie  dostosowania  sieci  szkół  podstawowych  i gimnazjów  do  nowego  ustroju
szkolnego. 

2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada

1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.

1943);
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.

60);
7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 poz.

1379);
8. Akty  wykonawcze  MEN  wydane  na  podstawie  ustaw:  Prawo  oświatowe,  Przepisy

wprowadzające, Karta Nauczyciela;
9. Ustawa  z dnia  14  marca  2014  r.  o zasadach  prowadzenia  zbiórek  publicznych  (Dz.  U.

z 2014 r., po. 498);
10. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239);
11. Ustawa z dnia  29 sierpnia  1997 r.  o ochronie  danych osobowych (tekst  jednolity:  Dz.  U.

z 2016 poz. 922);
12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz. 1870);
13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (tekst

jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575); 
14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U.

z 2017 r. poz. 682.);
15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.);
16. Ustawa  z dnia  21  listopada  2008  r.  o pracownikach  samorządowych  (tekst  jednolity:

Dz. U. z 2016 poz. 902) 
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DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 
INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE 

 
§1. 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku zwana dalej szkołą, jest placówką
publiczną i: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

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

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje  programy  nauczania  uwzględniające  podstawę  programową  kształcenia
ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego; 

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady
oceniania,  klasyfikowania  i promowania  uczniów  oraz  przeprowadzania  egzaminów
i sprawdzianów.

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Lubelskiej 115.

3. Organem prowadzącym jest Gmina Wiązownica z siedzibą w Wiązownicy, ul. Warszawska 15.

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty. 

5. Ilekroć w statucie  mowa jest  o szkole  należy przez  to  rozumieć  8-letnią  Szkołę  Podstawową
im. Jana Kochanowskiego w Szówsku.

6. Nazwa  szkoły  używana  jest  w pełnym  brzmieniu  –  Szkoła  Podstawowa
im. Jana Kochanowskiego  w Szówsku.  Na  pieczęciach  i stemplach  używana  jest  nazwa:
„Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku”.

7. Szkoła  używa  pieczęci  urzędowych  o treściach:  pieczęć  urzędowa:  Szkoła  Podstawowa  
im.  Jana  Kochanowskiego  w Szówsku  ul.  Lubelska  115,  37-522  Wiązownica
NIP: 792 222 15 52; REGON: 001208270; tel.: 16 623 37 04; stemple prostokątne. 

8. Szkoła jest jednostką budżetową. 

9. Obwód  szkoły  obejmuje  swym  zasięgiem  miejscowość  Szówsko  z wyłączeniem
ul. Pogodnej nr 25 i 27. 

10. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki,
stosownie  do  potrzeb  psychofizycznych  uczniów  oraz  możliwości  bazowych,  kadrowych
i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami prawa. 

11. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.

12.  W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne. 
13. Cykl kształcenia trwa 8 lat. 

14. Nauka w szkole może odbywać się na dwie zmiany. 

15. Szkoła  prowadzi  rekrutację  uczniów zgodnie  z zasadą powszechnej  dostępności.  Szczegółowe
zasady  rekrutacji  określa  Regulamin  rekrutacji  do  oddziałów  przedszkolnych  oraz  klas
pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku . 
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ROZDZIAŁ 2 
MISJA SZKOŁY, MODEL ABSOLWENTA 

 
§2. 

1. Misja Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku: 

,, Każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości”. 

Jesteśmy szkołą, w której pracuje zespół pedagogów o bardzo wysokich kwalifikacjach, awansie
zawodowym  i etyce  zawodowej,  gwarantująca  najwyższą  jakość  nauczania  i wychowania.
Każdego  dnia  wspólnie  pracujemy  na  sukces  naszych  uczniów  i zadowolenie
rodziców,a wskaźnikiem  tego  jest  ich  satysfakcja  i prestiż  naszej  szkoły  w środowisku.
Priorytetem  w naszej  szkole  jest  wysoka  efektywność  kształcenia,  przygotowanie  do  dalszej
edukacji,  zapewnienie  warunków  wszechstronnego  rozwoju  każdego  ucznia.  Każdy  uczeń
w naszej  szkole  osiąga  sukces  na  miarę  swoich  możliwości,  uczy  się  żyć  w środowisku  i dla
środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem
jest dla nas uczeń. 

2. Wizja szkoły: 

„Przez całe życie uczymy się i nabywamy nowe umiejętności”. 
Stworzenie, dzięki odpowiedniemu programowi, metodom nauczania i środkom, takich warunków
nauczania i uczenia się, które umożliwią wszystkim uczniom pełny rozwój ich uzdolnień. 

§3. 
Model  absolwenta:  Absolwent  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana  Kochanowskiego  w Szówsku  
jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz: 

1) jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; 

2) czerpie radość z nauki; 

3) przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; 

4) potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; 

5) potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; 

6) zgodnie współpracuje z innymi; 

7) jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka; 

8) jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka; 

9) rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju; 

10) dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych; 

11) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych. 
 

ROZDZIAŁ 3 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§4. 

1.  Szkoła  realizuje  cele  i zadania  określone  w ustawie  Prawo  Oświatowe  oraz  w przepisach
wykonawczych  wydanych  na  jej  podstawie,  a także  zawarte  w Programie  Wychowawczo-
Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
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2. Główne cele szkoły: 

1) wprowadzanie  uczniów  w świat  wartości,  w tym  ofiarności,  współpracy,  solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania; 

2) budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia; 

3) wzmacnianie  poczucia  tożsamości  indywidualnej,  kulturowej,  narodowej,  regionalnej
i etnicznej; 

4) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych
osób; 

5) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

6) rozwijanie  umiejętności  krytycznego  i logicznego  myślenia,  rozumowania,
argumentowania  
i wnioskowania; 

7) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

8) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

9) wyposażenie uczniów w taki  zasób wiadomości  oraz kształtowanie takich umiejętności,
które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

10) wspieranie  ucznia  w rozpoznawaniu  własnych  predyspozycji  i określaniu  drogi  dalszej
edukacji; 

11) wszechstronny  rozwój  osobowy  ucznia  przez  pogłębianie  wiedzy  oraz  zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

12) kształtowanie  postawy  otwartej  wobec  świata  i innych  ludzi,  aktywności  w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

13) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności
przygotowania własnego warsztatu pracy; 

14) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

3. Do zadań szkoły należy: 

1) zapewnianie  bezpiecznych  i higienicznych  warunków  pobytu  uczniów  w szkole  oraz
zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

2) zorganizowanie  systemu  opiekuńczo-wychowawczego  odpowiednio  do  istniejących
potrzeb; 

3) kształtowanie  środowiska  wychowawczego,  umożliwiającego  pełny  rozwój  umysłowy,
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz
wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja  programów  nauczania,  które  zawierają  podstawę  programową  kształcenia
ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania; 

5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych  uczniów  i wykorzystywanie  wyników  diagnoz  w procesie  uczenia
i nauczania; 

6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom
stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem
zasad higieny psychicznej; 

8) dostosowywanie  treści,  metod i organizacji  nauczania  do  możliwości  psychofizycznych
uczniów lub poszczególnego ucznia; 
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9) wyposażenie  szkoły  w pomoce  dydaktyczne  i sprzęt  umożliwiający  realizację  zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły; 

10) organizacja  kształcenia,  wychowania  i opieki  dla  uczniów  niepełnosprawnych  oraz
niedostosowanych  społecznie  w formach  i na  zasadach  określonych  w odrębnych
przepisach; 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

12) umożliwianie  uczniom  podtrzymywania  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej,
językowej i religijnej; 

13) zapewnienie,  w miarę  posiadanych  środków,  opieki  i pomocy  materialnej  uczniom
pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

14) sprawowanie  opieki  nad  uczniami  szczególnie  uzdolnionymi  poprzez  umożliwianie
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym
czasie; 

15) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami
upamiętniania  postaci  i wydarzeń  z przeszłości,  najważniejszymi  świętami  narodowymi
i symbolami państwowymi; 

16) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia; 

17) upowszechnianie  wśród  uczniów  wiedzy  o bezpieczeństwie,  organizowanie  zajęć
pozalekcyjnych  i pozaszkolnych  oraz  wykorzystywanie  różnych  form  organizacyjnych
nauczania; 

18) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie
im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych; 

19) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu; 

20) rozwijanie  u uczniów  dbałości  o zdrowie  własne  i innych  ludzi  oraz  umiejętności
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

21) zapewnienie  opieki  uczniom  wymagających  opieki  ze  względu  na  inne  okoliczności
poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej; 

22) zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenie możliwości jego
spożycia;

§5. 
Szkoła  systematycznie  diagnozuje  osiągnięcia  uczniów,  realizację  zadań  wykonywanych  przez
pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły. 

§6. 

Cele  i zadania  szkoły  realizują  nauczyciele  wraz  z uczniami  na  zajęciach  klasowo-lekcyjnych,
sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej. 

§7. 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 
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2) Program  Wychowawczo-Profilaktyczny  szkoły,  obejmujący  wszystkie  treści  i działania
o charakterze  wychowawczym i profilaktycznym;  dostosowany  jest  do  wieku  uczniów,
potrzeb i problemów pojawiających się w środowisku szkolnym. 

2. Szkolny  zestaw  programów  nauczania  oraz  Program  Wychowawczo-Profilaktyczny  szkoły
tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich
przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. 

 

DZIAŁ II 
SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

ROZDZIAŁ 1 
INFORMACJE WSTĘPNE

  

§8. 

Praca  wychowawczo-dydaktyczna  w szkole  prowadzona  jest  w oparciu  o obowiązującą  podstawę
programową kształcenia  ogólnego dla  poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie  z przyjętymi
programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej. 

ROZDZIAŁ 2 
PROGRAMY NAUCZANIA

 I ZASADY DOPUSZCZANIA ICH DO UŻYTKU W SZKOLE
 

§9. 

1. Program  nauczania  obejmuje  treści  nauczania  ustalone  dla  danych  zajęć  edukacyjnych
w podstawie  programowej,  ułożone  chronologicznie,  ze  wskazaniem  celów  kształcenia
i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

2. Program  nauczania  zaproponowany  przez  nauczyciela  lub  zespół  nauczycieli  musi  być
dostosowany  do  potrzeb  i możliwości  uczniów,  dla  których  jest  przeznaczony  i powinien
uwzględniać  warunki  dydaktyczne  i lokalowe  szkoły,  zainteresowania  uczniów,  lokalizację
szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów. 

3. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny. 

4. Program  nauczania  dla  zajęć  edukacyjnych  z zakresu  kształcenia  ogólnego,  zwany  dalej
"programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej. 

5. Propozycje programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub
nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego. 

6. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor szkoły w terminie do
31 sierpnia każdego roku szkolnego. 

7. Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. 
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ROZDZIAŁ 3 
SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA 

 
§10. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy. 

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca wyznaczony przez dyrektora. 

3. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
uczniów,  w szczególności  w celu  kształtowania  ich  aktywności  i kreatywności,  zgodnie
z potrzebami uczniów oraz możliwościami organizacyjnymi i finansowymi szkoły. 

4. Diagnozę  potrzeb  uczniów  w zakresie  organizacji  zajęć  pozalekcyjnych  przeprowadza  się
w formie ankiety skierowanej do uczniów i rodziców. 

5. Działania  wychowawcze  szkoły  mają  charakter  systemowy  i wynikają  
z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

6. W oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy klas)
opracowują klasowe programy na dany rok szkolny. 

 

DZIAŁ III 
OPIEKA I POMOC UCZNIOM ZE SPECJALNYMI 

POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.
 

ROZDZIAŁ 1 
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

 
 

§11. 

1. Każdy uczeń ma prawo być objęty działaniami pedagogicznymi i psychologicznymi, mającymi na
celu  rozpoznanie  jego  możliwości  psychofizycznych,  w tym  szczególnych  uzdolnień,
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz zaspokojenia tych potrzeb. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  polega  na rozpoznawaniu  i zaspokajaniu  indywidualnych
potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  ucznia  oraz  rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny; 
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11) sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą; 

13) ze środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

4. Zasady korzystania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej reguluje system/procedura
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 2 
INDYWIDUALNE NAUCZANIE 

 

§12. 

1. Uczniów,  którym  stan  zdrowia  uniemożliwia  lub  znacznie  utrudnia  uczęszczanie  do  szkoły
obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie  organizuje  Dyrektor  szkoły  na podstawie  orzeczenia  wydanego przez
zespół  orzekający  w publicznej  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej,  w tym  poradni
specjalistycznej; organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu. 

3. Dyrektor  organizuje  indywidualne  nauczanie  w sposób  zapewniający  wykonanie  określonych
w orzeczeniu zaleceń. 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 

5. Zajęcia  indywidualnego  nauczania  prowadzi  się  w indywidualnym  i bezpośrednim  kontakcie
z uczniem w miejscu pobytu ucznia. 

ROZDZIAŁ 3 
INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI 

  

§13. 

1. Uczniom o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych lub wszechstronnie uzdolnionym szkoła
umożliwia realizację Indywidualnego programu lub toku nauki. 

2. Uczeń realizujący Indywidualny program nauki (IPN) kształci się w zakresie jednego, kilku lub
wszystkich  obowiązujących  zajęć  edukacyjnych,  przewidzianych  w tygodniowym  rozkładzie
zajęć  dla  danej  klasy,  według  programu  dostosowanego  do  jego  uzdolnień,  zainteresowań
i możliwości edukacyjnych. 

3. IPN  umożliwia  rozwijanie  wiedzy  ucznia  w określonych  obszarach,  w których  wykazuje  on
szczególne - wyższe od przeciętnych - predyspozycje do nauki,  ale realizowany jest w  czasie
zajęć  edukacyjnych  w szkole.  Program  może  uwzględniać  także  zajęcia  pozalekcyjne
i pozaszkolne, ale nie są one wymagane. 

4. Uczeń realizujący Indywidualny Tok Nauki (ITN) kształci się według systemu innego niż udział
w obowiązkowych  zajęciach  edukacyjnych,  w zakresie  jednego,  kilku  lub  wszystkich
obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej
klasy. 
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5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego
program nauczania  z zakresu  dwóch lub  więcej  klas  i może  być klasyfikowany i promowany
w czasie całego roku szkolnego. 

6. Program  ITN  może  być  jednym  z programów  nauczania  objętych  szkolnym  zestawem
programów  nauczania  i zatwierdzonych  przez  dyrektora  szkoły  lub  może  być  także
indywidualnym  programem  nauki,  utworzonym  przez  nauczyciela  prowadzącego,  czy
opracowanym przy udziale i pomocy innych nauczycieli, w tym nauczyciela ze szkoły wyższego
stopnia, doradcy metodycznego, psychologa, pedagoga oraz nawet samego ucznia lub program
ITN może być również opracowany poza szkołą. Wybór należy do nauczyciela prowadzącego
zajęcia edukacyjne. 

7. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej
jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia. 

8. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 

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

2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia, 

3) wychowawca  klasy  lub  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne,  których  dotyczy
wniosek - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 

9. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza do
wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także
zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia. 

10. Ocenianie oraz promocja ucznia, który otrzymał zezwolenie na realizację ITN, odbywa się na
warunkach i w sposób określony w statucie szkoły w części dotyczącej oceniania. Klasyfikacja
z zajęć edukacyjnych, które uczeń realizuje w ramach ITN odbywa się na podstawie egzaminu
klasyfikacyjnego. 

 

DZIAŁ IV 
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 14. 

Organami szkoły są: 

1. Dyrektor szkoły; 

2. Rada Pedagogiczna; 

3. Rada Rodziców; 

4. Samorząd Uczniowski. 

§ 15. 

Każdy z wymienionych organów w § 53 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe i ustawą 
o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych
przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 
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ROZDZIAŁ 1 
DYREKTOR SZKOŁY 

 
§16. 

Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły pełniącym funkcje zarządcze. 

§17. 

1.  Dyrektor  szkoły  kieruje  bieżącą  działalnością  szkoły,  reprezentuje  ją  na  zewnątrz,  jest
bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników.

2. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

3. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności odpowiada za: 

1) planowanie pracy szkoły; 

2) zapewnienie  nauczycielom  warunków  do  realizacji  zadań  dydaktycznych,
wychowawczych  i opiekuńczych,  dbałość  o wysoki  poziom  kadry  nauczycielskiej
i maksymalną efektywność jej pracy; 

3) dokonywanie oceny pracy nauczycieli; 

4) sporządzanie i wydawanie świadectw pracy; 

5) zapewnienie bezpieczeństwa pracy nauczycielom i nauki uczniom; 

6) realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

7) przyznawanie nagród nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

8) występowanie  z wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej,  w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

9) zlecanie nauczycielom pracy w godzinach ponadwymiarowych; 

10) udzielanie nauczycielom urlopów, 
11) przeniesienie  nauczyciela  w stan  nieczynny  i przywracanie  do  pracy  nauczyciela

pozostającego w stanie nieczynnym; 

12) zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych; 

13) opiniowanie wniosków nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego; 

14) zwalnianie uczniów z niektórych przedmiotów; 

15) organizację zajęć dodatkowych; 

16) ustalenie terminów egzaminów poprawkowych; 

17) uzgodnienie z uczniem i jego rodzicami terminu sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

18) uzgodnienie liczby zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów
klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia; 

19) organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach i na zasadach określonych
w procedurach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

20) organizację nauczania indywidualnego; 

21) organizację kształcenia w trybie indywidualnego toku nauki lub indywidualnego program
nauki; 

22)  stosowanie środków oddziaływania wychowawczego określonych w przepisach prawa, za
zgoda rodziców oraz nieletniego ucznia w przypadku, gdy uczeń ten wykazuje przejawy
demoralizacji  lub  dopuścił  się  czynu  karalnego  na  terenie  szkoły  lub w związku
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z realizacją  obowiązku szkolnego;  zastosowanie  środka oddziaływania wychowawczego
nie wyklucza jednoczesnego zastosowanie kary ujętej w niniejszym statucie;

23) organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w przypadku
zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni, w sytuacjach wskazanych w przepisach
prawa.  Zajęcia  organizowane  są  nie  później  niż  od  trzeciego  dnia  zawieszenia  zajęć.
O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość  dyrektor  informuje  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny  oraz  organ
prowadzący szkołę;

24) modyfikację  programu  wychowawczo-profilaktycznego  -  w porozumieniu  z Radą
Pedagogiczną  i Radą  Rodziców,  w przypadku  zajęć  prowadzonych  z wykorzystaniem
metod i technik  kształcenia  na  odległość  z powodu zagrożeń wskazanych w przepisach
oświatowych, jeżeli istnieje taka potrzeba;

25) czasową  modyfikację  tygodniowego  rozkładu  zajęć  oraz  zakresu  treści  nauczania
wynikających  z ramowych  planów  nauczania  –  w porozumieniu  z Radą  Pedagogiczną
w przypadku  prowadzenia  zajęć  z wykorzystaniem  metod  i technik  kształcenia  na
odległość oraz poinformowanie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;

26) zapewnienie, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na  odległość  każdemu  uczniowi  i rodzicom  możliwości  indywidualnych  konsultacji
z nauczycielem prowadzącym  zajęcia  oraz  przekazanie  uczniom i rodzicom informację
o formie i terminach tych konsultacji;

27) informowanie  rodziców,  uczniów  i nauczycieli  o sposobie  i trybie  realizacji  zadań
w zakresie  organizacji  kształcenia  specjalnego,  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,
indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego,
indywidualnego  nauczania,  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych,  zajęć  wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć;

4. Działalność dyrektora nie może być sprzeczna z postanowieniami statutu szkoły i przepisami
wyższego rzędu.

ROZDZIAŁ 2 
RADA PEDAGOGICZNA 

 
 

§18. 

1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Szówsku jest kolegialnym organem szkoły. 

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

3. Przewodniczącym  Rady  Pedagogicznej  jest  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana
Kochanowskiego w Szówsku. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad
Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3
dni  przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie  na  tablicy  ogłoszeń w pokoju  nauczycielskim.
W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może
wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę. 

5. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 
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2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły; 

3) podejmuje  decyzje  o przedłużeniu  okresu  nauki  uczniowi  niepełnosprawnemu  po
uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody
rodziców; 

4) wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych
opiekunów  nieklasyfikowanego  z powodu  nieobecności  nieusprawiedliwionej,
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie
nauczania; 

5) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 
6) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego; 

7) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

8) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

9) uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu; 

10) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje  programy  z zakresu  kształcenia  ogólnego  przed  dopuszczeniem  do  użytku
szkolnego;

2) opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole; 

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

4) opiniuje  propozycje  dyrektora  szkoły  w sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 

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

6) opiniuje projekt finansowy szkoły; 

7) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły; 

8) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których
celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

9) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

10) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

11) opiniuje  kandydatów  na  stanowisko  wicedyrektora  lub  inne  pedagogiczne  stanowiska
kierownicze;

7. Rada Pedagogiczna: 
1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu; 

2) może występować z wnioskiem o odwołanie  nauczyciela z funkcji  dyrektora szkoły lub
z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

4) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu
prowadzącego; 

5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

6) rozpatruje  wnioski  i opinie  samorządu uczniowskiego we wszystkich  sprawach szkoły,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

7) ma prawo do składania wniosku wspólnie z radami rodziców i samorządem uczniowskim
o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole; 
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8) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły; 

9) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

8. Szczegółowe  zasady  organizacji  pracy  Rady  Pedagogicznej  określa  Regulamin  Rady
Pedagogicznej;

9. Nauczyciele  są  zobowiązani  do  nieujawniania  spraw  poruszanych  na  posiedzeniach  rady
pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły. 

 

ROZDZIAŁ 3 
RADA RODZICÓW 

 
§19. 

1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Szówsku jest kolegialnym organem szkoły. 

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

3. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego
oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły. 

4. Celem rady rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do
doskonalenia jej statutowej działalności. 

5. Rada  Rodziców  działa  na  podstawie  utworzonego  przez  siebie  Regulaminu  Rady  Rodziców
Szkoły Podstawowej w Szówsku, 

6. Rada  Rodziców  tworzy  warunki  współdziałania  rodziców  z nauczycielami  w realizacji
statutowych zadań szkoły. 

7. Rada  Rodziców  z własnej  inicjatywy  może  wystąpić  z wnioskiem  do  dyrektora  w sprawie
dokonania  oceny pracy nauczyciela  lub może wystąpić  z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach szkoły. 

8. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły poprzez:

1) opiniowanie działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły;

2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodzicom w realizacji zadań statutowych szkoły;

3) gromadzenie  funduszy  z dobrowolnych  składek  rodziców  oraz  innych  źródeł  w celu
wspierania działalności statutowej szkoły.

9. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 
1) opiniowanie  w porozumieniu  z Radą  Pedagogiczną  programu  wychowawczo-

profilaktycznego szkoły;
2) opiniowanie  planu  pracy  szkoły,  projektów eksperymentów pedagogicznych  oraz  innych

spraw istotnych dla szkoły. 
3) w  przypadku  zajęć  prowadzonych  z wykorzystaniem  metod  i technik  kształcenia  na

odległość z powodu zagrożeń wskazanych w przepisach oświatowych ustalenie potrzeby
modyfikacji  programu  wychowawczo-profilaktycznego  –  wraz  z dyrektorem  i Radą
Pedagogiczną;

10. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej
na dyrektora szkoły. 
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ROZDZIAŁ 4 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

  

§20. 

1. W  Szkole  Podstawowej  działa  Samorząd  Uczniowski,  zwany  dalej  samorządem.  Samorząd
tworzą wszyscy uczniowie szkoły

2. Zasady  wybierania  i działania  organów  samorządu  określa  regulamin  uchwalany  przez  ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

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

4. Samorząd  może  przedstawiać  Radzie  Pedagogicznej  oraz  dyrektorowi  wnioski  i opinie  we
wszystkich  sprawach  szkoły,  w szczególności  dotyczących  realizacji  podstawowych  praw
uczniów, takich jak: 

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

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między  wysiłkiem  szkolnym  a możliwością  rozwijania  i zaspokajania  własnych
zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie  z własnymi  potrzebami  i możliwościami  organizacyjnymi,  w porozumieniu
z dyrektorem szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

ROZDZIAŁ 5 
ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW SZKOŁY 

 

§21. 

1. Wszystkie  organy  szkoły  współpracują  w duchu  porozumienia  i wzajemnego  szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich
kompetencji. 

2. Każdy  organ  szkoły  planuje  swoją  działalność  na  rok  szkolny.  Plany  działań  powinny  być
uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi
szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji
konkretnych zadań,  proponując  swoją  opinię  lub  stanowisko w danej  sprawie,  nie  naruszając
kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych
organów w celu wymiany poglądów i informacji. 
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§22. 

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

2. Rodzice, współpracując ze szkołą, mają prawo do: 

1) znajomości  statutu  szkoły,  a w szczególności  do  znajomości  celów  i zadań  szkoły,
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

2) zgłaszania  do  programu  wychowawczo-profilaktycznego  swoich  propozycji;  wnioski
i propozycje  przekazują  za  pośrednictwem  wychowawcy  do  przewodniczącego  Rady
Pedagogicznej; 

3) współudziału w pracy wychowawczej; 

4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym, informacje te przekazuje
Dyrektor szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej; 

5) znajomości  przepisów  dotyczących  oceniania,  klasyfikowania  i promowania  oraz
przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców
z wychowawcą; 

6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce
i przyczyn  trudności  (uzyskiwanie  informacji  ma  miejsce  w czasie  zebrań  rodziców,
indywidualnego  spotkania  z nauczycielem  po  uprzednim  określeniu  terminu  i miejsca
spotkania, telefonicznie lub w dzienniku elektronicznym); 

7) uzyskiwania  porad  i informacji  w sprawach  wychowania  i dalszego kształcenia  dziecka

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

pedagogiczna; 

8) wyrażania i przekazywania opinii  na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem rady rodziców. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

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

4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce; 

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków umożliwiających
przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

6) przeglądania zeszytów swoich dzieci, zachęcania do starannego ich prowadzenia; 
7) regularnego sprawdzania informacji zawartych w dzienniku elektronicznym; 

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

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

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

11) współpracowania  z nauczycielami  w przezwyciężaniu  trudności  w nauce  dziecka,
problemów wychowawczych i rozwijaniu zdolności; 

12) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko; 
13) uczestniczenia w zebraniach organizowanych na terenie szkoły. 
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DZIAŁ V 
ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ 1 
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA

 
§23. 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 

1) obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  realizowane  zgodnie  z ramowym  planem  nauczania,
zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

2) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 

a) dydaktyczno-wyrównawcze;
b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju

lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
d) zajęcia edukacyjne, które organizuje Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego

szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

e) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

- zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

-  zajęcia,  dla  których  nie  została  ustalona  podstawa  programowa,  lecz  program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

§24. 

1. Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie
zajęć  edukacyjnych w czasie  od 30 do 60 minut,  zachowując ogólny tygodniowy czas
zajęć,  ustalony  w tygodniowym  rozkładzie  zajęć,  o ile  będzie  to  wynikać  z założeń
prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej; 

2) w grupach  tworzonych  z poszczególnych  oddziałów z zachowaniem zasad  podziału  na
grupy, opisanych w niniejszym statucie; 

3) w  strukturach  międzyoddziałowych  tworzonych  z uczniów  z tego  samego  etapu
edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia wychowania
fizycznego, zajęcia artystyczne, techniczne; 

4) w  strukturach  międzyklasowych,  tworzonych  z uczniów  z różnych  poziomów
edukacyjnych:  zajęcia  z języka  obcego,  specjalistyczne  z wychowania  fizycznego,
plastyki, techniki; 

5) w toku nauczania indywidualnego; 
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania; 

7) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 

8) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej  w wymiarze
wynikającym  z ramowego  planu  nauczania,  ustalonego  dla  danej  klasy  w cyklu
kształcenia.  Dopuszcza się  prowadzenie  zblokowanych zajęć  z:  techniki  i wychowania
fizycznego (2 godz.); 
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9) w  systemie  wyjazdowym  o strukturze  międzyoddziałowej  i międzyklasowej:  obozy
naukowe,  wycieczki  turystyczne  i krajoznawcze,  zielone  szkoły,  wymiany
międzynarodowe, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich; 

10) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – czas trwania zajęć wynosi 45
minut.  W uzasadnionych przypadkach  dyrektor  może  dopuścić  prowadzenie  tych  zajęć
w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

2. Dyrektor  szkoły  na  wniosek  rady  rodziców  i rady  pedagogicznej  może  wzbogacić  proces
dydaktyczny o inne formy zajęć.  

ROZDZIAŁ 2 
ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY I TWORZENIA STRUKTUR

MIĘDZYODDZIAŁOWYCH I MIĘDZYKLASOWYCH.
 

§25. 

1. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców.

2.  Na  zajęciach  edukacyjnych  z zakresu  kształcenia  ogólnego,  jeżeli  z programu  wynika
konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (przyroda, fizyka , chemia, technika)
dokonuje się podziału na grupy na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych, jeżeli oddział
liczy 31 uczniów i więcej. 

3. W szkole  może  być  utworzony  oddział  integracyjny  liczący  od  15  do  20  uczniów,  w tym  
od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

 
 

ROZDZIAŁ 3
ORGANIZACJA NAUKI RELIGII/ETYKI 

I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
 

§26. 

1. Uczniom szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Uczestnictwo ucznia w zajęciach religii/etyki, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia.
Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być jednak zmienione. 

3. W  przypadku  gdy  na  zajęcia  religii  konkretnego  wyznania  lub  etyki  zgłosi  się  mniej  niż
7 uczniów  z danego  oddziału,  zajęcia  te  mogą  być  organizowane  w formie  zajęć
międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych
na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, Dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do
organu  prowadzącego.  Organ  prowadzący  organizuje  naukę  religii  lub  etyki  w formie  zajęć
międzyszkolnych. 

4. W sytuacjach,  jak  w ust.  3,  podstawę wpisania  ocen  z religii  lub  etyki  do  arkusza  ocen  i na
świadectwie stanowi  zaświadczenie  wydane  przez  katechetę,  nauczyciela  etyki  prowadzących
zajęcia w grupach międzyszkolnych. 

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

6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą
z ocen. 
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§27. 

1. Uczniom  danego  oddziału  lub  grupie  międzyoddziałowej  organizuje  się  zajęcia  z zakresu
wychowania  do  życia  w rodzinie,  o zasadach  świadomego  i odpowiedzialnego  rodzicielstwa
w ramach godzin  do  dyspozycji  dyrektora  w wymiarze  14  godzin  w każdej  klasie,  w tym po
5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. 

2. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice/prawni
opiekunowie  zgłoszą  dyrektorowi  szkoły  w formie  pisemnej  sprzeciw  wobec  udziału  ucznia
w zajęciach. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 
 

ROZDZIAŁ 4 
DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, 

WYCHOWANIA I OPIEKI 

§28. 

1. Szkoła  prowadzi  dokumentację  nauczania  i działalności  wychowawczej  i opiekuńczej  zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację: 

1) dziennik  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dokumentujący  realizację  zajęć
dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,  rewalidacyjnych,
logopedycznych, socjoterapeutycznych; 

2) dziennik świetlicy szkolnej; 

3) dziennik pedagoga; 

3. Dziennik  zajęć  dodatkowych,  pozalekcyjnych,  dziennik  pedagoga  oraz  dziennik  świetlicy  są
własnością szkoły. 

4. W  szkole  funkcjonuje  elektroniczny  dziennik.  Oprogramowanie  oraz  usługi  z nim  związane
dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika
elektronicznego jest  umowa podpisana przez dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela
firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego. 

ROZDZIAŁ 5 
ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
 

§29 

1. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni, w szkole organizowane są zajęcia dla
uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu
pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla
uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. Organizację zajęć regulują procedury organizowania nauki zdalnej i kształcenia na odległość
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DZIAŁ VI 
ORGANIZACJA WYCHOWANIA i OPIEKI

ROZDZIAŁ 1 
WOLONTARIAT W SZKOLE 

 

§30. 

1. W szkole funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu. 

2. Wolontariusze  mają  za  zadanie  organizować  i świadczyć  pomoc  najbardziej  potrzebującym,
reagować  czynnie  na  potrzeby  środowiska,  inicjować  działania  w środowisku  szkolnym
i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne. 

3. Wolontariuszem może być każdy uczeń po ukończeniu 13 roku życia lub przed ukończeniem
13 roku życia za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, którzy mogą prowadzić działania poza
szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela/koordynatora. 

4. Cele działania Szkolnego Koła Wolontariatu: 

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 

2) zaangażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym; 

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii,
życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

4) organizowanie  aktywnego  działania  w obszarze  pomocy  koleżeńskiej,  społecznej,
kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 

§31. 

Szczegółową organizację wolontariatu w szkole określa Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu. 

 

DZIAŁ VII 
SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

ROZDZIAŁ 1 
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 

 

§32. 

1. Celem doradztwa  zawodowego  jest  przygotowanie  uczniów do  świadomego,  samodzielnego
planowania  kariery  i podejmowania  decyzji  edukacyjno-zawodowych  uwzględniających
znajomość własnych zasobów, a także informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. 

2. Główne zadania szkoły w zakresie: 

1) doradztwa zawodowego: 
a) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

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

c) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery; 
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d) gromadzenie,  aktualizowanie  i udostępnianie  informacji  edukacyjnych
i zawodowych; 

e) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 

f) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym
wyborze szkoły; 

g) wspieranie  działań  szkoły  mających  na  celu  optymalny  rozwój  edukacyjny
i zawodowy uczniów; 

h) współpraca  z instytucjami  wspierającymi  realizację  wewnętrznego  systemu
doradztwa zawodowego.

2) współpracy z rodzicami: 
a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi;

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych;

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych. 

3. Doradztwo zawodowe w szkole jest realizowane w poniższych formach: 
1) w formie preorientacji zawodowej w oddziałach przedszkolnych; 
2) orientacji zawodowej w klasach I-VI szkoły podstawowej;
3) doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej. 
4) Preorientację zawodową w oddziale przedszkolnym stanowi ogół działań wychowawczych

realizowanych w ramach programu wychowania  przedszkolnego,  podejmowanych przez
wychowawców i rodziców ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym
do środowiska pracy. 

5) Celem  preorientacji  zawodowej  w oddziale  przedszkolnym  jest  wstępne  zapoznanie
wychowanków  z wybranymi  zawodami  najbliższemu  ich  otoczeniu  oraz  kształtowanie
postawy  pracy  i motywacji  do  działania,  pobudzanie  i rozwijanie  ich  zainteresowań
i uzdolnień. 

6) Orientację  zawodową  w klasach  I-VI  szkoły  podstawowej  stanowi  ogół  działań
o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów
klas  I–VI  szkoły  podstawowej  pozytywnych  i pro-aktywnych  postaw  wobec  pracy
i edukacji, poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na
temat zawodów i rynku pracy oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów. Orientacja zawodowa jest realizowana na obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych  z zakresu  kształcenia  ogólnego,  czyli:  na  lekcjach  przedmiotowych,
godzinach wychowawczych oraz w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
wskazanych w planie organizacyjnym szkoły. 

4. Doradztwo  zawodowe  stanowią  uporządkowane  i zaplanowane  działania  mające  na  celu
wspieranie  uczniów  klas  VII–VIII  szkoły  podstawowej  i szkół  w procesie  świadomego
i samodzielnego  podejmowania  decyzji  edukacyjnych  oraz  zawodowych.  Mają  one  na  celu
ułatwienie uczniom dokonanie wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, uwzględniając ich
zainteresowania,  uzdolnienia  i predyspozycje  zawodowe,  a także  wiedzę  na  temat  systemu
edukacji i rynku pracy.

5.  Doradztwa zawodowe realizowane jest: 

1) w  klasach  VII-VIII  w formie  zajęć  doradztwa  zawodowego  w wymiarze  10  godzin
dydaktycznych w ciągu roku szkolnego; 

2) w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) na zajęciach przedmiotowych; 

4) na lekcjach z wychowawcą. 
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ROZDZIAŁ 2 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

§33. 

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

1) wychowawców; 
2) nauczycieli przedmiotu; 
3) pedagoga szkolnego; 
4) bibliotekarza; 

5) pracowników  instytucji  wspierających  doradczą  działalność  szkoły  (np.  poradni
psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji
zawodowej); 

6) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów
zawodowo-edukacyjnych. 

DZIAŁ VIII 
ORGANIZACJA SZKOŁY

 

ROZDZIAŁ 1 
PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO SZKOŁY 

  

§34. 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat
i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 

2. Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców; 

2) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła
dysponuje  wolnymi  miejscami  w oparciu  o kryteria  rekrutacyjne  ustalone  przez  organ
prowadzący szkołę. 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole może również rozpocząć dziecko,  które w danym roku
kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
poprzedzającym  rok  szkolny,  w którym  ma  rozpocząć  naukę  w szkole  lub  posiada  opinię
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną. 

4. Termin przeprowadzenia rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkoły określa organ
prowadzący szkołę. 

5. Przyjmowanie  uczniów  zamieszkałych  poza  obwodem  szkoły  odbywa  się  w trybie  i na
warunkach  określonych  w ustawie  Prawo  Oświatowe  oraz  w regulaminie  rekrutacji  do  klasy
pierwszej. 

6. Dziecko  przybywające  z zagranicy  przyjmowane  jest  do  szkoły  na  zasadach  i w  trybie
postępowania  rekrutacyjnego  dotyczącego  obywateli  polskich.  Jeżeli  przyjęcie  tego  dziecka
odbywa się w trakcie roku szkolnego o jego przyjęciu decyduje dyrektor. 
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ROZDZIAŁ 2 
PRZYJMOWANIE DO SZKOŁY UCZNIÓW POWRACAJĄCYCH 

LUB PRZYBYWAJĄCYCH Z ZAGRANICY 
 

§35. 

1. Dzieci  obywateli  polskich powracające z zagranicy i dzieci  cudzoziemców,  pobierające naukę
w innych  systemach  oświaty  mogą  realizować  wychowanie  przedszkolne  w publicznych
i niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego oraz obowiązek
szkolny i obowiązek nauki w publicznych szkołach i placówkach do ukończenia 18 roku życia. 

2. Dzieci powracające lub  przybywające z zagranicy przyjmowane są na podstawie dokumentów
określających sumę lat nauki dziecka, dokumentów potwierdzających ukończenie danej szkoły,
wieku dziecka i opinii rodziców lub na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. 

3. Dzieci  obywateli  polskich  powracające oraz  dzieci  przybywające  z zagranicy  mają  prawo do
dodatkowej nauki języka polskiego w wymiarze 2 godz. tygodniowo oraz do dodatkowych zajęć
wyrównawczych z nauczanych przedmiotów przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Łączny
wymiar  zajęć  i godzin  języka  polskiego  nie  może  przekraczać  5  godz.  tygodniowo.  Zajęcia
organizuje organ prowadzący szkołę.

ROZDZIAŁ 3
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA I EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY 

  

§36. 

1. W  szkole  mogą  być  wprowadzane  innowacje  pedagogiczne.  Innowacją  pedagogiczną  są
nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę
jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

2. Eksperymentem  pedagogicznym  są  działania  służące  podnoszeniu  skuteczności  kształcenia
w szkole  w ramach  których  są  modyfikowane  warunki,  organizacja  zajęć  edukacyjnych  lub
w zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej 

3. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą
szkołę, oddział lub grupę. 

4. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności
innowacyjnej. 

5. Szczegółową  organizację  wprowadzania  innowacji  oraz  eksperymentu  w szkole  oraz
współdziałania  ze  stowarzyszeniami,  innymi  organizacjami  oraz  jednostkami  naukowymi
w zakresie  działalności  innowacyjnej  i eksperymentalnej  określa  Procedura  wprowadzania
innowacji pedagogicznej. 

 

ROZDZIAŁ 4 
PRAKTYKI STUDENCKIE 

 
§37. 

1. Szkoła  Podstawowa  w Szówsku  może  przyjmować  studentów  szkół  wyższych  kształcących
nauczycieli  na  praktyki  pedagogiczne (nauczycielskie)  na podstawie pisemnego porozumienia
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zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a szkołą
wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa szkoła kierująca na praktykę. Za dokumentację
praktyk studenckich odpowiada szkolny opiekun praktyk. 

 
 

ROZDZIAŁ 5 
ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

§38. 

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

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

wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna. 

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego. 

3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju
zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinna przekraczać 25. 

5. Szczegółowe zasady korzystania  ze  świetlicy określa  regulamin świetlicy zatwierdzony przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szówsku 

 

ROZDZIAŁ 6 
STOŁÓWKA SZKOLNA

 

§39. 

1.  Stołówka  jest  miejscem  spożywania  posiłków  przygotowanych  przez  firmę  cateringową  lub
pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie; 

2) uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS, MOPS; 

3) pracownicy szkoły. 

3. Zasady funkcjonowania stołówki określa odrębny regulamin. 
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ROZDZIAŁ 7 
BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

§40. 
1. Biblioteka jest:

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach
prowadzonych  przez  nauczyciela  pracującego  w bibliotece  (lekcje  biblioteczne)  oraz
indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; 

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2. Zadaniem bibliotekarza jest:
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych; 
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej; 
3) prowadzenie działalności informacyjnej; 
4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych; 
5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 
7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek; 
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów; 
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych; 
10) organizacja wystaw okolicznościowych. 

a) udostępnianie zbiorów biblioteki; 
b) prowadzenie  działalności  informacyjnej  i propagującej  czytelnictwo,  bibliotekę i jej

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

zainteresowań i potrzeb;
d) współpraca  z wychowawcami,  nauczycielami  przedmiotów,  opiekunami  organizacji

szkolnych  oraz  kół  zainteresowań,  z innymi  bibliotekami  w realizacji  zadań
dydaktyczno-wychowawczych  szkoły  w rozwijaniu  kultury  czytelniczej  uczniów
i przygotowaniu ich do samokształcenia;

e) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki. 
11) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

a) troska o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki;
b) gromadzenie  zbiorów  zgodnie  z profilem  programowym  szkoły  i jej  potrzebami,

przeprowadzanie selekcji; 
c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 
d) prowadzenie ewidencji zbiorów; 
e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów; 
f) prowadzenie  dokumentacji  pracy  biblioteki,  statystyki  okresowej,  indywidualnego

pomiaru aktywności czytelniczej uczniów. 
3. Bibliotekarz: 

1) opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki 
2) składa  do  dyrektora  szkoły  roczne  sprawozdanie  z pracy  biblioteki  i ocenę  stanu

czytelnictwa w szkole, 
3) ma  obowiązek  korzystać  z dostępnych  technologii  informacyjnych  i doskonalić  własny

warsztat pracy. 
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4. Nauczyciel zatrudniony w bibliotece zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów,
kierując  się  zapotrzebowaniem  nauczycieli  i uczniów,  analizą  obowiązujących  w szkole
programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły. 

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa Regulamin biblioteki. 
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia  pomieszczenia  i ich  wyposażenie  warunkujące  prawidłową  pracę  biblioteki,
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zatrudnia  nauczycieli  z odpowiednimi  kwalifikacjami  pedagogicznymi  i zapewnia  im
warunki do doskonalenia zawodowego; 

3) przydziela  na  początku każdego roku kalendarzowego środki  finansowe na działalność
biblioteki; 

4) zarządza skontrum zbiorów biblioteki,  odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy
zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece; 

5) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 
7. Szczegółowe zadania pracownika ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki. 
8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez radę rodziców i innych

ofiarodawców. 
 
 

ROZDZIAŁ 8 
ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE I ZASADY ICH PRACY

  

§41. 

1. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor szkoły. 

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 

2) koordynowania działań w szkole; 

3. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne. 

4. Zespół  stały  funkcjonuje  od  chwili  jego  powołania  do  rozwiązania.  Dyrektor  szkoły  może
corocznie  dokonywać  zmiany  w składzie  zespołu  stałego  w przypadku  zmian  kadrowych  na
stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć. 

5. Zespoły  doraźne  (problemowe  i zadaniowe)  powołuje  dyrektor  do  wykonania  okresowego
zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

7. Przewodniczącego  stałego  zespołu  powołuje  Dyrektor  szkoły  na  wniosek  członków zespołu.
Przewodniczącego  zespołu  doraźnego  (problemowego,  zadaniowego)  powołuje  dyrektor  na
wniosek  członków  zespołu.  Dyrektor  ma  prawo  nie  uwzględnić  wniosku  w przypadku,  gdy
istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu,
gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie. 

8. Przewodniczący zespołu jest  zobowiązany do przedstawienia  planu pracy dyrektorowi szkoły
w terminie do 14 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza Dyrektor szkoły. 

9. Zebrania  są  protokołowane.  W sytuacji  poruszania  danych  wrażliwych,  szczególnie  przy
analizowaniu  opinii  i orzeczeń  poradni  psychologiczno-pedagogicznych  lub  zaświadczeń
lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole. 

10. Przewodniczący  przedkłada  na  radzie  pedagogicznej  na  zakończenie  roku  szkolnego
sprawozdanie z prac zespołu. 
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11. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 

12. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 

13. Zespół  ma  prawo  wypracować  wewnętrzne  zasady  współpracy,  organizacji  spotkań,
komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

 
 

DZIAŁ IX 
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  

ROZDZIAŁ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

 

§42. 

1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 

2. Oddziały przedszkolne w szczególności: 

1) realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

2) przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole. 
 

§43. 

1. Oddziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły i Rady Rodziców. 

2. Oddziały przedszkolne czynne są pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

3. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych rozpoczynają się o godzinie 7:50. 

4. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego. 

 

§44. 

1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego przedszkolnego
programu  nauczania  umożliwiającego  realizację  podstawy  programowej  wychowania
przedszkolnego. 

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności nauki języka obcego, nauki religii
jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 30 minut. 

4. Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji regulują odrębne
przepisy. 

 

§45. 

1. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 

2. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od zgody
organu prowadzącego. 

3. Oddział  przedszkolny  organizuje  w ciągu  roku  szkolnego  spotkania  z rodzicami  w terminach
spotkań ustalonych dla całej szkoły oraz w miarę potrzeb. 
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ROZDZIAŁ 2 
ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§46. 

1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

2. Do  oddziału  przedszkolnego  mogą  również  uczęszczać  dzieci  starsze,  którym  na  podstawie
odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. 

 

§47. 

1. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności. 

2. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego prowadzona jest w dwóch etapach: 

I etap rekrutacji odbywa się poprzez złożenie wniosku w sekretariacie szkoły: 

II etap  rekrutacji  prowadzony  jest  w sytuacji,  gdy  szkoła  dysponuje  wolnym  miejscem
w oddziale przedszkolnym. 

3. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji ustalane są co roku przez organ prowadzący i  dostępne są
na stronie internetowej BIP organu prowadzącego oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. 

4. Niepodpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdzającego wolę
kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w oddziale przedszkolnym. 

5. Niespełnianie  obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  podlega  egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

ROZDZIAŁ 3 
PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA 

Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
 

§48. 

1. Przyprowadzanie  i odbieranie  dziecka  z oddziału  przedszkolnego  dokonywane  jest  przez
rodziców lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią. 

2. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej. 

3. Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczyciela, wyklucza się pozostawienie
samych dzieci przed budynkiem lub w szatni. 

4. Opieka nad dziećmi w oddziale przedszkolnym trwa od 7.30 do 15.00

5. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 07.50 – 13.00.

6. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci do oddziału przedszkolnego reguluje
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego. 

 

§49. 

Rodzic zobowiązuje się do: 

1) powiadomienia  o terminie  nieobecności  dziecka  najpóźniej  w drugim  dniu  jego
nieobecności; 

2) złożenia  pisemnego  usprawiedliwienia  długotrwałej,  ciągłej  nieobecności  dziecka
obejmującej co najmniej 25 % dni w miesiącu kalendarzowym. 
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DZIAŁ X 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

ROZDZIAŁ 1 
ZADANIA NAUCZYCIELI 

 
§50. 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość,
wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

 2. Na stanowiskach pedagogicznych zatrudnieni są:

 1) nauczyciele realizujący zajęcia edukacyjne;

 2) pedagog szkolny;

 3) pedagog specjalny;

 4) psycholog szkolny; 

 5) logopeda; 

 6) bibliotekarz;

 7) nauczyciel wspomagający proces kształcenia.

§51. 

 1. Wypełniając zadania statutowe nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

 1) prawidłowe organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego;

 2) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez
szkołę; 

 3) kształcenie  i wychowywanie  młodzieży  w umiłowaniu  ojczyzny,  w poszanowaniu
Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w atmosferze  wolności  sumienia  i szacunku  dla
każdego człowieka; 

 4) dbanie  o kształtowanie  u uczniów  postaw  moralnych  i obywatelskich  zgodnie  z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

 5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych
wspólnie  z uczniami,  udział  w gromadzeniu  niezbędnych  środków  dydaktycznych
(zgłaszanie  dyrekcji  zapotrzebowania,  pomoc  w zakupie),  dbałość  o pomoce  i sprzęt
szkolny; 

 6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,
a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

 7) prowadzenie  zindywidualizowanej  pracy  z uczniem  o specjalnych  potrzebach,  na
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

 8) wnioskowanie  do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,
w przypadkach,  gdy  podejmowane  przez  nauczyciela  działania  nie  przyniosły
oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 
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 9) dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  z nauczanego  przedmiotu  (zajęć)  do
indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i edukacyjnych  ucznia  oraz  możliwości
psychofizycznych ucznia: 

 a) posiadającego  orzeczenia  o potrzebie  kształcenia  specjalnego  –  na  podstawie  tego
orzeczenia  oraz  ustaleń  zawartych  w indywidualnym  programie  edukacyjno-
terapeutycznym,  opracowanym  dla  ucznia  na  podstawie  przepisów  w sprawie
warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i opieki  dla  dzieci  i młodzieży
niepełnosprawnych  oraz  niedostosowanych  społecznie  w przedszkolach,  szkołach
i oddziałach  ogólnodostępnych  lub  integracyjnych  albo  przepisów  w sprawie
warunków  organizowania  kształcenia,  wychowania  i opieki  dla  dzieci  i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach,
szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

 b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;

 c) posiadającego  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  poradni  specjalistycznej  -  na  podstawie  tej
opinii,

 d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , 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,
o którym  mowa  w przepisach  w sprawie  zasad  udzielania  i organizacji  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 e) posiadających  opinię  lekarza  o ograniczonych  możliwościach  wykonywania
określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym. 

 10) bezstronne,  rzetelne,  systematyczne  i sprawiedliwe  ocenianie  bieżące  wiedzy
i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

 11) uzasadnianie  wystawianych  ocen  w sposób  określony  w wewnątrzszkolnych  zasadach
oceniania; 

 12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 

 13) udostępnianie  pisemnych  prac  uczniów  zgodnie  z Wewnątrzszkolnymi  Zasadami
Oceniania; 

 14) informowanie  rodziców  o przewidywanych  rocznych  klasyfikacyjnych  ocenach  według
formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania; 

 15) wspieranie  rozwoju  psychofizycznego  uczniów,  ich  zdolności  i zainteresowań,  m.in.
poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do
udziału w konkursach, zawodach; 

 16) udzielanie  pomocy  w przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych  uczniów,  rozpoznanie
możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

 17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

 18) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

 19) rzetelne  realizowanie  zadań  związanych  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, wspieranie każdego ucznia w rozwoju; 
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 20) dążenie  do  pełni  własnego  rozwoju  osobowego,  doskonalenie  się  zawodowo  zgodnie
z potrzebami szkoły; 

 21) kształcenie  i wychowywanie  młodzieży  w umiłowaniu  ojczyzny,  w poszanowaniu
Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w atmosferze wolności  sumienia  i szacunku dla
drugiego człowieka; 

 22) aktywny  udział  w życiu  szkoły:  uczestnictwo  w uroczystościach  i imprezach
organizowanych  przez  Szkołę,  opieka  nad  uczniami  skupionymi  w organizacji,  kole
przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej; 

 23) przestrzeganie  dyscypliny  pracy:  pełnienie  dyżuru  przez  całą  przerwę  międzylekcyjną,
natychmiastowe  informowanie  dyrekcji  o nieobecności  w pracy,  punktualne
rozpoczynanie i kończenie zajęć; 

 24) prawidłowe prowadzenie  dokumentacji  pedagogicznej,  terminowe dokonywanie wpisów
do  dziennika,  arkuszy  ocen  i innych  dokumentów,  określonych  w regulaminie
prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku;

 25) kierowanie  się  w swoich  działaniach  dobrem  ucznia,  a także  poszanowanie  godności
osobistej ucznia; 

 26) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

 27) przestrzeganie  zapisów  prawa  w zakresie  ochrony  i przetwarzania  danych  osobowych
uczniów i rodziców; 

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

 29) dokonanie  wyboru  podręczników  i programu  nauczania  lub  opracowanie  własnego
programu  nauczania  i zapoznanie  z nimi  uczniów  i rodziców,  po  uprzednim
przedstawieniu ich do zaopiniowania przez radę pedagogiczną; 

 30) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole. 
 

§52. 

1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze,  prowadzone  bezpośrednio  z uczniami
lub  wychowankami albo  na  ich rzecz,  w wymiarze określonym przepisami  dla  danego
stanowiska; 

2) zajęcia  i czynności  związane  z przygotowaniem  się  do  zajęć,  samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym. 

3) konsultacje  dla  uczniów  lub  ich  rodziców  w wymiarze  1  godziny  na  tydzień,
a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego
wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny na 2 tygodnie. 

 

ROZDZIAŁ 2
ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS 

 
§53. 

1. Zadaniem  wychowawcy  klasy  jest  sprawowanie  opieki  wychowawczej  nad  uczniami,
a w szczególności: 

1) tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  ucznia,  proces  jego  uczenia  się  oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 
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3) podejmowanie  działań  umożliwiających  rozwiązywanie  konfliktów  w zespole  uczniów
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

1) bliższe  poznanie  uczniów,  ich zdrowia,  cech  osobowościowych,  warunków rodzinnych
i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań; 

2) rozpoznawanie  i diagnozowanie  możliwości  psychofizycznych  oraz  indywidualnych
potrzeb rozwojowych wychowanków; 

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

4) tworzenie  środowiska  zapewniającego  wychowankom  prawidłowy  rozwój  fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania; 

5) ułatwianie  adaptacji  w środowisku  rówieśniczym  (kl.1)  oraz  pomoc  w rozwiązywaniu
konfliktów z rówieśnikami; 

6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń
szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce; 

7) organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy
i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą; 

8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

9) czuwanie  nad  organizacją  i przebiegiem  pracy  uczniów  w klasie  oraz  nad  wymiarem
i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu; 

10) utrzymywanie  systematycznego  kontaktu  z nauczycielami  uczącymi  w powierzonej  mu
klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im
pomocy w nauce; 

11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

12) wdrażanie  uczniów  do  wysiłku,  rzetelnej  pracy,  cierpliwości,  pokonywania  trudności,
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego
organizowania sobie pracy; 

13) systematyczne  interesowanie  się  postępami  (wynikami)  uczniów  w nauce:  zwracanie
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy
mają  trudności  i niepowodzenia  w nauce,  analizowanie  wspólnie  z wychowankami,
samorządem  klasowym,  nauczycielami  i rodzicami  przyczyn  niepowodzeń  uczniów
w nauce,  pobudzanie  dobrze  i średnio  uczących się  do  dalszego podnoszenia  wyników
w nauce; 

14) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn
opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym,
którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności
w uzupełnieniu materiału; 

15) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in.
poprzez  organizację  zajęć  pozalekcyjnych,  wycieczek,  biwaków,  rajdów,  obozów
wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”; 

16) współpraca  z rodzicami,  opiekunami  uczniów  w sprawach  ich  zdrowia,  organizowanie
opieki i pomocy materialnej uczniom; 

17) udzielanie  pomocy,  rad  i wskazówek  uczniom  znajdującym  się  w trudnych  sytuacjach
życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie
pomocy. 
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3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego
kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca
ma  prawo  ustanowić  przy  współpracy  z klasową  Radą  Rodziców  własne  formy  nagradzania
i motywowania wychowanków. 

4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas: 
1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, teczkę wychowawcy; 
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 
3) wypisuje świadectwa szkolne; 
4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz

szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej. 

 

ROZDZIAŁ 3 
ZADANIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ZAPEWNIANIA 

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM

 

§54. 

1. Nauczyciel  jest  odpowiedzialny  za  życie,  zdrowie  i bezpieczeństwo  uczniów,  nad  którymi
sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel  jest  zobowiązany  skrupulatnie  przestrzegać  i stosować  przepisy  i zarządzenia
odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu. 

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

4. Nauczyciel  zobowiązany  jest  zapewnić  właściwy  nadzór  i bezpieczeństwo  uczniom biorącym
udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu
uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej. 

5. Nauczyciel  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  przerwania  i wyprowadzenia  z zagrożonych
miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 

6. Nauczyciel  jest  zobowiązany  do  zaznajamiania  uczniów przed  dopuszczeniem do  zajęć  przy
maszynach  i innych  urządzeniach  technicznych  w laboratoriach  i pracowniach  z zasadami
i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności
na  stanowisku  roboczym.  Rozpoczęcie  zajęć  może  nastąpić  po  sprawdzeniu  i  upewnieniu  się
przez  prowadzącego  zajęcia,  iż  stan  maszyn  i urządzeń  technicznych,  instalacji  elektrycznej
i narzędzi  pracy,  a także  inne  warunki  środowiska  pracy  nie  stwarzają  zagrożeń  dla
bezpieczeństwa uczniów. 

7. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają
być  prowadzone  zajęcia  stan  znajdującego  się  wyposażenia  stwarza  zagrożenia  dla
bezpieczeństwa. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć
edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

9. Nauczyciel  ma  obowiązek  zapoznać  się  i przestrzegać  instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego
w szkole. 

10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać
zasad ujętych w odpowiednich regulaminach, obowiązujących w szkole. 

11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie: 
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1)  Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek
zgłosić  to  do  dyrektora  szkoły celem usunięcia  usterek.  Do czasu naprawienia  usterek
nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

2) nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki; 

3) w  razie  stwierdzenia  niedyspozycji  ucznia  ,  jeśli  stan  jego  zdrowia  pozwala,  należy
skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka
potrzeba  udzielić  mu  pierwszej  pomocy.  O zaistniałej  sytuacji  należy  powiadomić
rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły; 

4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować
zauważone  błędy  i dbać  o czystość,  ład  i porządek  podczas  trwania  lekcji  i po  jej
zakończeniu; 

5) po  skończonej  lekcji  nauczyciel  powinien  sam  otworzyć  drzwi,  by  nie  dopuścić  do
gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów; 

6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo; 

7) przed rozpoczęciem lekcji  nauczyciel  zobowiązany jest  do wywietrzenia sali  lekcyjnej,
zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury; 

8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej. 

12. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z: 

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia; 
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia; 
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 
 

ROZDZIAŁ 4
ZADANIA SPECJALISTÓW 

 
§55. 

1. Do zadań pedagoga należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, badań przesiewowych,
diagnozowanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych dzieci i młodzieży;

2) udzielanie  uczniom,  wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

3) dokonywanie  wielospecjalistycznej  oceny  poziomu  funkcjonowania  dzieci  i młodzieży
objętych kształceniem specjalnym; 

4) prowadzenie  działań  z zakresu  profilaktyki  uzależnień  i innych  problemów  dzieci
i młodzieży; 

5) diagnozowanie sytuacji wychowawczych;

6) prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
7) pomoc  rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu  i rozwijaniu  indywidualnych

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych; 

9) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

10)  prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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§56. 
1. Do zadań pedagoga specjalnego należy:

1) współpraca z nauczycielami,  wychowawcami  grup  wychowawczych  lub  innymi
specjalistami, rodzicami oraz uczniami;

2) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

3) określanie niezbędnych do nauki warunków, odpowiednich ze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

4) współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów prowadzący zajęcia z uczniem;

§57. 
1. Do zadań psychologa należy: 

1) diagnoza trudności szkolnych, sytuacji rodzinnej i społecznej uczniów;
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości i indywidualnych potrzeb uczniów;
3) organizowanie  pomocy  uczniom  z niepowodzeniami  szkolnymi  oraz  systematyczny

monitoring postępów uczniów;
4) realizacja  działań  wychowawczych  i profilaktycznych  wynikających  z programu

wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
5) rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i wsparcie ich sytuacji trudnej;
6) współpraca  z nauczycielami  i wychowawcami  w zakresie  dostosowania  wymagań

edukacyjnych do możliwości i sytuacja ucznia;
7) organizowanie  pomocy  dla uczniom  z problemami  w zachowaniu,  problemami

emocjonalnymi i problemami w kontaktach społecznych;
8) wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych;
9) prowadzenie zajęć usprawniających myślenie i wyrównujących deficyty uczniów;
10) własne doskonalenie w zakresie umiejętności psychologicznych i wychowawczych;
11) zadania związane z interwencją kryzysową – wsparcie uczniów i ich rodzin w sytuacjach

trudnych;
12) współpraca ze specjalistami szkolnymi i PPP oraz z instytucjami pozaszkolnymi;
13) prowadzenie zajęć o charakterze rewalidacyjnym;

§58. 
1. Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie należy: 

1) prowadzenie  wspólnie  z innymi  nauczycielami  pracy  wychowawczej  z uczniami
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem
społecznym;

2) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych
nauczycieli; 

3) udzielanie  pomocy  nauczycielom  prowadzącym  zajęcia  edukacyjne  w doborze  form
i metod  pracy  z uczniami  niepełnosprawnymi,  niedostosowanymi  społecznie  oraz
zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
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§59. 

1. Do zadań logopedy należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia
stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców; 

3) podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  grup  wychowawczych  i innych  specjalistów
w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych.

ROZDZIAŁ 5 
OBOWIĄZKI BIBLIOTEKARZA 

 
§60. 

1. Podstawowe obowiązki nauczyciela bibliotekarza to: 

1) wspieranie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych; 
2) wspomaganie procesu nauczania i wychowania; 

3) współpraca  z nauczycielami  wszystkich  przedmiotów  w przygotowaniu  uczniów  do
samokształcenia,  świadomego  wyszukiwania,  selekcjonowania  i wykorzystywania
informacji. 

 

ROZDZIAŁ 6 
PRACOWNICY SZKOŁY 

 
§61. 

1. Pracownicy  zatrudnieni  na  umowę  o pracę  w szkole  są  pracownikami  samorządowymi
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik  zatrudniony  w szkole  zobowiązany  jest  przestrzegać  szczegółowego  zakresu
obowiązków na  zajmowanym stanowisku.  Przyjęcie  szczegółowego zakresu  obowiązków jest
potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów; 

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi, udziału
w życiu szkoły; 

3) wnoszenia wniosków, uwag, spostrzeżeń do pracy szkoły. 

§62. 

Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin organizacyjny szkoły. 
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ROZDZIAŁ 7 
WICEDYREKTOR 

 

§63. 

1. Stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze, w przypadkach uzasadnionych
potrzebami organizacyjnymi szkoły, tworzy Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego. 

2. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz organu prowadzącego, Dyrektor szkoły powołuje
osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze. 

3. W  przypadku  nieobecności  w pracy  dyrektora,  jego  uprawnienia  i obowiązki  przejmuje
wicedyrektor. W przypadku nieobecności wicedyrektora obowiązki te dyrektor może powierzyć
innemu nauczycielowi. 

4. Wicedyrektor  podpisuje  dokumenty  w zastępstwie  lub  z upoważnienia  dyrektora,  używając
własnej imiennej pieczątki. 

5. Szczegółowy zakres zadań, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora określa dyrektor.

 
 

ROZDZIAŁ 8 
REGULAMIN PRACY 

 
§64. 

1. W  szkole  obowiązuje  regulamin  pracy,  ustalony  przez  dyrektora  szkoły  w uzgodnieniu  ze
związkami zawodowymi działającymi w placówce. 

2. Każdy  pracownik  szkoły  jest  obowiązany  znać  i przestrzegać  postanowień  zawartych
w regulaminie  pracy.  Fakt  zapoznania  się  z regulaminem pracy  pracownik szkoły potwierdza
własnoręcznym podpisem. 

§65. 
W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami
prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły. 

§66. 
W  szkole  mogą  działać  stowarzyszenia,  organizacje  i fundacje,  których  celem  statutowym  jest
działalność  wychowawcza  albo  rozszerzanie  i wzbogacanie  form  działalności  dydaktycznej,
wychowawczej,  opiekuńczej  i innowacyjnej  szkoły.  Zgodę  na  podjęcie  działalności  przez
stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor szkoły.
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DZIAŁ XI 
OBOWIĄZEK SZKOLNY

ROZDZIAŁ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
 

§67. 

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

 

§68. 

1. Na  wniosek  rodziców  naukę  w szkole  podstawowej  może  także  rozpocząć  dziecko,  które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej; 

2) posiada  opinię  o możliwości  rozpoczęcia  nauki  w szkole  podstawowej  wydaną  przez
publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  albo  niepubliczną  poradnię
psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy prawo oświatowe oraz
zatrudniającą  pracowników  posiadających  kwalifikacje  określone  dla  pracowników
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

ROZDZIAŁ 2
ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO 

 

§69. 

1. Odroczenia  obowiązku  szkolnego  o jeden  rok  szkolny  dokonuje  dyrektor  publicznej  szkoły
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 

2. Odroczenia  dokonuje  się  na  wniosek  rodziców  złożony  w roku  kalendarzowym,  w którym
dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

3. Odroczenie  dotyczy  roku  szkolnego,  w którym  dziecko  ma  rozpocząć  spełnianie  obowiązku
szkolnego. 

4. W przypadku dzieci  posiadających orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego obowiązek
szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 9 lat. 

5. Odroczenia  obowiązku szkolnego dla  dzieci  posiadających orzeczenie  o potrzebie  kształcenia
specjalnego  dokonuje  Dyrektor  szkoły,  w obwodzie  której  dziecko  mieszka,  na  wniosek
rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 
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6. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 8 lat. 

7. Wnioski, o których mowa w ust. 5 i 6 składa się nie później niż do 31 sierpnia. 

8. Do  wniosku,  o którym  mowa  w ust.  5  i 6  rodzic  jest  zobowiązany  dołączyć  orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania

przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. 

9. Dziecko,  któremu  odroczono  rozpoczęcie  spełniania  obowiązku  szkolnego  zgodnie  z ust.  5,
kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub
w innej formie wychowania przedszkolnego. 

  
 

ROZDZIAŁ 3 
INNE FORMY SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

  
 

§70. 

1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji
administracyjnej  dyrektora  szkoły,  w obwodzie  której  dziecko  mieszka  i na  wniosek
rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tej sytuacji regulują przepisy ustawy prawo
oświatowe. 

2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie, jak w ust. 1 otrzymuje świadectwo
ukończenia  poszczególnych  klas  szkoły  lub  ukończenia  tej  szkoły  na  podstawie  egzaminów
klasyfikacyjnych  przeprowadzonych  przez  szkołę,  której  dyrektor  zezwolił  na  taka  formę
spełniania obowiązku szkolnego lub nauki. 

§71. 

Niespełnianie  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  podlega  egzekucji  w trybie  przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

§72. 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 

4) informowania  w terminie  do  30  września  każdego roku dyrektora  szkoły  podstawowej
w obwodzie  których  dziecko  mieszka,  o realizacji  obowiązku  szkolnego  poza  szkołą
obwodową. 
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DZIAŁ XII 
PRAWA I OBOWIĄZKI 

CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ
 
 

ROZDZIAŁ 1 
CZŁONEK SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

§73. 

1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony przez
zasady przyjmowania sposób. 

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej. 

3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy,
płci,  religii,  poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne. 

4. Każdy, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, ma obowiązek: 

1) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób;
2) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi;
3) zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych;
4) zabronione są  wszelkie  działania  agresywne skierowane do innej  osoby oraz używanie

wulgarnych słów, zwrotów i gestów;
5) nikt  nie  ma prawa do wykorzystania  swej  przewagi:  wieku,  funkcji,  siły  fizycznej  lub

psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka. 

5. Wszyscy  członkowie  społeczności  szkolnej  odpowiadają  za  dobra  materialne  zgromadzone
w szkole. 

6. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody. 

7. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej
tradycje. 

 
 

ROZDZIAŁ 2 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 
§74. 

1) Każdy uczeń w szkole ma prawo do: 
1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 
2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 
4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 
5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny; 
6) jawnej  i umotywowanej  oceny  postępów  w nauce  i zachowaniu,  zgodnie  z zasadami

wewnątrzszkolnego oceniania; 
7) życzliwego,  podmiotowego  traktowania  ze  strony  wszystkich  członków  społeczności

szkolnej; 
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8) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze
swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

9) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
11) korzystania  z bazy  szkoły  podczas  zajęć  lekcyjnych  i pozalekcyjnych  według  zasad

określonych przez dyrektora szkoły; 
12) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 
13) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz

oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 
14) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych; 
15) wypoczynku  podczas  weekendów,  przerw  świątecznych  i ferii  szkolnych  bez

konieczności odrabiania pracy domowej; 
16) udziału w wyborach do samorządu; 
17) uzyskania  informacji  o przewidywanych  ocenach  rocznych  na  trzy  tygodnie  przed

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej; 
18) Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku

naruszenia praw ucznia. 

19) Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoły w ciągu 7  dni od wystąpienia
naruszenia praw ucznia. 

20) W przypadku, gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa się do
Podkarpackiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni
od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia. 

21) Złożona  skarga  musi  zawierać  opis  sytuacji  i konkretne  zarzuty  dotyczące  naruszenia
praw ucznia;

22) Dyrektor  szkoły  przeprowadza  postępowanie  wyjaśniające  w sprawie  złożonej  skargi
w ciągu 14 dni, łącznie z przekazaniem informacji na piśmie do wnioskodawcy, od dnia
wpłynięcia skargi do sekretariatu szkoły;

23) W  trakcie  postępowania  wyjaśniającego  Dyrektor  szkoły  może  wykorzystać  opinię
pedagoga  szkolnego,  wychowawcy  oddziału  danej  klasy,  nauczycieli  pracujących
w szkole, innych uczniów szkoły oraz ich rodziców;

24) Dyrektor  szkoły  przekazuje  wnioskodawcy odpowiedź  na  piśmie w sprawie  podjętego
rozstrzygnięcia w postępowaniu;

25) Decyzja  dyrektora  szkoły  w sprawie  dotyczącej  podjętego  rozstrzygnięcia
w postępowaniu o naruszenie praw ucznia jest ostateczna;

26) W przypadku  złożenia  skargi  przez  niepełnoletniego  ucznia  szkoły,  obowiązkiem
dyrektora  szkoły  jest  powiadomienie  rodziców  ucznia  o tym  fakcie,  w porozumieniu
z wychowawcą oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń;

27) Powiadomienia  rodziców  dokonuje  wychowawca  oddziału  klasy,  do  której  uczęszcza
uczeń, w sposób przyjęty w danej szkole.

§75. 

1. Każdy uczeń w szkole ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 

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

3) systematycznego  przygotowywania  się  do  zajęć  szkolnych,  uczestniczenia
w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 
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4) bezwzględnego  podporządkowania  się  zaleceniom  dyrektora  szkoły,  wicedyrektora,
nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy; 

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

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi;
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
d) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 
e) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 
f) usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie; 
g) uczestniczenia  w imprezach  i uroczystościach  szkolnych  i klasowych,  udział

traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 
h) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej; 
i) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości; 
j) dbania  o zdrowie,  bezpieczeństwo  swoje  i kolegów,  wystrzegania  się  wszelkich

szkodliwych  nałogów,  tj.  palenia  tytoniu,  picia  alkoholu,  używania  środków
odurzających; 

k) pomagania  kolegom  w nauce,  a szczególnie  tym,  którzy  mają  trudności  powstałe
z przyczyn od nich niezależnych; 

l) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę wyglądu. 
 

§76. 

Uczniom zabrania się: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu; 

2) wnosić na teren szkoły papierosów, e-papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków
o podobnym działaniu; 

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

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

5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych; 

6) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody
zainteresowanych; 

7) używać samowolnie podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach
nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły; 

8) zapraszać obcych osób do szkoły. 

ROZDZIAŁ 3 
USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW 

 
§77. 

1. Usprawiedliwienia  nieobecności  na  zajęciach  dokonują  rodzice  w ciągu  jednego  tygodnia  po
powrocie  do  szkoły  poprzez  ustalony  komunikator  lub  w formie  papierowej  w zeszycie  do
korespondencji z wychowawcą. 
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2. W przypadku niewyjaśnionej  nieobecności  ucznia trwającej  dłużej  niż  trzy dni,  wychowawca
powinien skontaktować się z rodzicem. 

3. Nieobecność ucznia nie jest liczona w określaniu frekwencji ucznia i klasy w przypadku, gdy jest
on delegowany przez szkołę w celu reprezentowania jej w zawodach, konkursach, wycieczkach
organizowanych przez szkołę i innych imprezach szkolnych. 

 
 

ROZDZIAŁ 4 
STRÓJ SZKOLNY 

 
§78. 

1. W szkole uczniowie zobowiązani są do noszenia estetycznego i czystego stroju w odpowiednim,
stonowanym kolorze. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji. 

2. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona
oraz ubrań z dużymi dekoltami. 

3. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków (również w językach obcych)
oraz nie może zawierać niebezpiecznych elementów. 

4. Na  zajęciach  wychowania  fizycznego obowiązuje  strój  sportowy (biała  koszulka  i granatowe
spodenki) oraz obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą. 

6. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne. 

7. Podczas  szkolnych  uroczystości  oraz  egzaminów  na  zakończenie  szkoły  podstawowej
obowiązuje uczniów strój galowy, jest to strój odświętny w kolorystyce bieli, czerni lub granatu. 

8. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie
i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej. 

 
 

ROZDZIAŁ 5 
ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

I INNYCH URZĄDZEŃ 
 

§79. 

1. Uczeń  na  odpowiedzialność  swoją  i rodziców  lub  prawnych  opiekunów  przynosi  do  szkoły
telefon komórkowy.

2. Szkoła  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zniszczenie,  zagubienie  lub  kradzież  sprzętu
przynoszonego przez uczniów. 

3. Na  terenie  szkoły obowiązuje  zakaz  korzystania  z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych. 

4. Nagrywanie  dźwięku,  obrazu  oraz  fotografowanie  za  pomocą  telefonu  lub  innych  urządzeń
elektronicznych jest niedopuszczalne. 

5. W czasie  pobytu  w szkole  obowiązuje  zakaz  używania  telefonów  komórkowych  i innych
urządzeń elektronicznych, wyjątek stanowi pkt. 9. 

6. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w przypadku telefonu komórkowego): 

1) nawiązywanie połączenia telefonicznego; 
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2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej; 
3) rejestrowanie materiału audiowizualnego; 
4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
5) transmisja danych; 
6) wykonywanie obliczeń. 

7. W przypadku  innych  urządzeń  elektronicznych  pojęcie  „używanie”  dotyczy  wszystkich  ww.
punktów, możliwych do wykonania na danym urządzeniu. 

8. Przed  rozpoczęciem  zajęć  edukacyjnych  uczeń  ma  obowiązek  wyłączyć  i schować  aparat
telefoniczny. 

9. Telefon może być używany jako pomoc dydaktyczna - tylko za zgodą nauczyciela.
10. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu/zapisów statutu na lekcjach lub na terenie szkoły:

1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym; 

2) wyłączony telefon ucznia zostaje przekazany do depozytu znajdującego się w sekretariacie
szkoły; 

3) informację  o depozycie  urządzenia  wychowawca  zobowiązany  jest  przekazać
rodzicom/prawnym opiekunom ucznia. 

11. Nauczyciel w obecności ucznia przekazuje telefon do depozytu. Uczeń ma obowiązek wyłączyć
urządzenie.

12. Rodzic/prawny  opiekun  jest  zobowiązany  osobiście  odebrać  telefon  lub  inne  urządzenie
elektroniczne z depozytu. 

13. Odmowa oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje obniżeniem oceny
z zachowania i upomnieniem dyrektora szkoły.  W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać
naganę dyrektora szkoły. 

14. Rodzice zostają zapoznani z zasadami korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
na terenie szkoły. 

 
 

ROZDZIAŁ 6 
NAGRODY 

 
§80. 

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody  przyznaje  Dyrektor  szkoły  na  wniosek  wychowawcy  klasy,  nauczyciela,  samorządu
uczniowskiego oraz rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich, 

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 
3) dyplom 
4) nagrody rzeczowe. 

4. Nagrody finansowane są przez radę rodziców. 
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5. Uczeń  otrzymuje  wyróżnienie  w postaci  świadectwa  z biało-czerwonym  paskiem  pionowym
i nadrukiem  „z  wyróżnieniem”,  jeśli  w wyniku  rocznej  klasyfikacji  otrzymał  średnią  ocen
wszystkich  przedmiotów  obowiązkowych  co  najmniej  4,75  oraz  wzorowe  lub  bardzo  dobre
zachowanie. 

6. Wniesienie  zastrzeżenia  do  przyznanej  nagrody  przysługuje  uczniom,  rodzicom/prawnym
opiekunom oraz osobie nagrodzonej. 

7. Zastrzeżenia  do  przyznanej  nagrody  mają  formę  wniosku  złożonego  na  piśmie  przez  ucznia
szkoły, jego rodziców; 

8. Wniosek  należy  skierować  do  dyrektora  szkoły  i należy  go  złożyć  w sekretariacie  szkoły
w terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji o przyznanej nagrodzie; 

9. Wniosek ma zawierać uzasadnienie, dla którego jest składany; 

10. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni  jest  zobowiązany odpowiedzieć wnioskodawcy pisemnie na
złożony wniosek; 

11. W czasie  rozpoznawania  zastrzeżeń,  Dyrektor  szkoły  może wykorzystać  opinię  wychowawcy
oddziału danej  klasy,  pedagoga  szkolnego,  nauczycieli  pracujących w szkole,  uczniów szkoły
i ich rodziców; 

12. Wyjaśnienie  dyrektora  szkoły  jest  ostateczne  w sprawie  złożonych  zastrzeżeń  do  przyznanej
nagrody; 

13. W przypadku złożenia wniosku przez niepełnoletniego ucznia  szkoły,  obowiązkiem dyrektora
szkoły  jest  powiadomienie  rodziców  ucznia  o tym  fakcie,  w porozumieniu  z wychowawcą
oddziału klasy, do której uczęszcza uczeń; 

14. Powiadomienia  rodziców  ucznia  dokonuje  wychowawca  oddziału  klasy,  do  której  uczęszcza
uczeń, w sposób przyjęty w danej szkole. 

15. Decyzja dyrektora podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.

 
 

ROZDZIAŁ 7
KARY

 

§81. 

1. Ustala się następujące rodzaje kar: 
1) upomnienie nauczyciela
2) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika; 
3) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora; 

4) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców; 

5) przeniesienie  ucznia  do  równoległej  klasy  swojej  szkoły  (na  wniosek  wychowawcy,
nauczyciela, pedagoga, dyrektora, uchwałą rady pedagogicznej);

6) wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę zachowania.

2. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej  dyrektor  może wystąpić  z wnioskiem do kuratora
oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten: 

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi; 

2) dopuszcza się kradzieży;
3) wchodzi w kolizje z prawem; 

4) demoralizuje innych uczniów; 
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5) permanentnie narusza postanowienia statutu. 
3. Kara wymierzana jest na wniosek: 

1) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły; 

2) rady pedagogicznej; 

3) 3) innych osób. 

4. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do: 

1) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze
z wnioskiem o jej uzasadnienie; 

2) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do
rady pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy; 

3) odwołania  się  od  decyzji  Rady  Pedagogicznej  do  Podkarpackiego  Kuratora  Oświaty
w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze. 

5. Dyrektor może uchylić karę, utrzymać karę i zmienić karę.
6. Decyzja dyrektora podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ 8 
PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY 

 
§82. 

1. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury przeniesienia do innej
szkoły.  Decyzję  w sprawie  przeniesienia  do  innej  szkoły  podejmuje  Podkarpacki  Kurator
Oświaty. 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły: 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla
innych uczniów lub pracowników szkoły; 

2) rozprowadzanie  i używanie  środków  odurzających  i psychoaktywnych w tym  alkoholu
i narkotyków; 

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcania się nad innymi lub naruszanie godności, uczuć
religijnych lub narodowych; 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia; 

5) kradzież; 

6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

8) czyny nieobyczajne; 

9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby; 

10) notoryczne  łamanie  postanowień  Statutu  Szkoły  mimo  zastosowania  wcześniejszych
środków dyscyplinujących; 

11) zniesławienie szkoły;

12) fałszowanie dokumentów szkolnych; 

13) popełnienie innych czynów karalnych; 

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły. 
 

49 
 



§83. 

1. Podstawą  wszczęcia  postępowania  jest  sporządzenie  notatki  o zaistniałym  zdarzeniu  oraz
protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), dyrektor
niezwłocznie powiadamia organy ścigania. 

2. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie rady
pedagogicznej szkoły. 

3. Uczeń  ma  prawo  wskazać  swoich  rzeczników  obrony.  Rzecznikami  ucznia  mogą  być
wychowawca klasy, pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia. Uczeń może się również zwrócić
o opinię do samorządu uczniowskiego. 

4. Wychowawca  ma  obowiązek  przedstawić  Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania
ucznia Podczas przedstawiania analizy, wychowawca zobowiązany jest zachować obiektywność.
Wychowawca  informuje  również  Radę  Pedagogiczną  o zastosowanych  dotychczas  środkach
wychowawczych  i dyscyplinujących,  zastosowanych  karach  regulaminowych,  rozmowach
ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp. 

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą
danej sprawy i powierza wykonanie jej dyrektorowi.

6. Dyrektor szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji rady pedagogicznej celem uzyskania
opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania
uchwały rady pedagogicznej. 

7. Dyrektor szkoły kieruje sprawę do Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

8. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun. 

9. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu
zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

10. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu
otrzymania ostatecznej decyzji. 

DZIAŁ XIII
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

ROZDZIAŁ 1 
INFORMACJE OGÓLNE

 

§84. 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  nauczycieli  poziomu
i postępów  w opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i umiejętności  w stosunku  do  wymagań
określonych  w podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  oraz  wymagań  edukacyjnych
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

50 
 



3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli
oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie  ucznia  o poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i jego  zachowaniu  oraz
postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie  rodzicom  i nauczycielom  informacji  o postępach  i trudnościach  w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i metod  pracy  dydaktyczno-
wychowawczej. 

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  z uwzględnieniem  zindywidualizowanych  wymagań
wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali i w formach przyjętych w szkole; 

4) ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

6) ustalenie  warunków  i trybu  uzyskania  wyższej  niż  przewidywane  rocznych  ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania
i pisemnych prac uczniów; 

6. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez
nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

7. Ocenianie ucznia z religii i etyki regulują odrębne przepisy.

§85. 

1. W ocenianiu obowiązują zasady: 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych); 

2) ocena końcowa nie jest średnią ocen bieżących;

3) zasada jawności  kryteriów – uczeń i jego  rodzice (prawni  opiekunowie)  znają  kryteria
oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 
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5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

6) zasada  otwartości  –  wewnątrzszkolne  oceniania  podlega  weryfikacji  i modyfikacji
w oparciu o okresową ewaluację. 

 

ROZDZIAŁ 2
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI W PROCESIE OCENIANIA UCZNIÓW

 

§86. 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych
opiekunów) o: 

1) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana rocznej  oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców
o: 

1) Warunkach, sposobie i kryteriach zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane i udostępniane są: 
1) w dzienniku elektronicznym;

2) uczniom na pierwszych zajęciach lekcyjnych danego przedmiotu;

3) rodzicom na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu; 

4. Nauczyciel  jest  zobowiązany dostosować  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych potrzeb
rozwojowych  i edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  uczniów  objętych  pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę: 

1) wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w wywiązywanie  się  z obowiązków  wynikających  ze
specyfiki tych zajęć;

2) w przypadku wychowania fizycznego - systematyczność i aktywność ucznia.

 
 

ROZDZIAŁ 3
RODZAJE OCEN SZKOLNYCH

§87. 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące;
2) klasyfikacyjne: 
3) śródroczne - na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego, 
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4) końcowe - są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są
równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są: 
a) w wyniku egzaminu poprawkowego 
b) sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji
c) na podstawie konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. 

2. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 
 
 

ROZDZIAŁ 4 
JAWNOŚĆ OCEN 

§88. 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu
do dziennika w szkole, bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali. 

3. Sprawdzone  i ocenione  prace  kontrolne  i inne  formy  pisemnego  sprawdzania  wiadomości
i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Ocena
wpisywana jest do dziennika.

4. Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci na terenie
szkoły, po uprzednim zgłoszeniu takiej woli nauczycielowi: 

1) w czasie wyznaczonych konsultacji;

2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem. 

5. Na prośbę rodziców/prawnych opiekunów, nauczyciel wypożycza prace do domu. Okazane prace
wraz z podpisem rodzica zwracane są nauczycielowi w ciągu trzech dni. 

6. Dokumentację egzaminu poprawkowego i egzaminu klasyfikacyjnego udostępnia się do wglądu
na wniosek ucznia lub jego rodziców w sekretariacie szkoły. 

 
 

ROZDZIAŁ 5 
UZASADNIANIE OCEN 

 
§89. 

1. Nauczyciel uzasadnia uczniowi każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2. Oceny z wszystkich form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia pisemnie.

3. Uzasadnienie jest jawne.

4. Uzasadnienie oceny bieżącej zawiera następujące informacje: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrze opanowanej wiedzy i umiejętności; 
2) wskazanie tego, co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

5. Uzasadnienie oceny bieżącej może mieć formę pisemną, na prośbę rodzica. 
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ROZDZIAŁ 6 
SYSTEM OCENIANIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

 
§90. 

1. W klasach I–III oceny bieżące oraz klasyfikacyjne: śródroczna i roczna są opisowe, z wyjątkiem
religii. 

2. Ocena  opisowa to  ustna  bądź  pisemna informacja  nauczyciela  na  temat  wykonywania  zadań
szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania,
jak i efektu działalności ucznia. 

3. Ocenianie ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju; 
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie  rodzicom  i nauczycielom  informacji  o postępach,  trudnościach
i uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i metod  pracy  dydaktyczno-
wychowawczej.

4. Ocena opisowa daje  możliwość rzetelnej  informacji  na  temat  rezultatów aktywności  szkolnej
ucznia oraz wskazówki, jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco, informuje
ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreślając to, co zostało dobrze zrobione. Ocena
opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się. 

5. Śródroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac
ucznia, wypowiedzi oraz sprawdzianów dotyczących: 

1) rozwoju  poznawczego  osiągnięcia  w zakresie  edukacji  polonistycznej,  matematycznej,
przyrodniczej, społecznej, plastycznej, technicznej, informatycznej oraz języka obcego; 

2) rozwoju społeczno-moralnego z uwzględnieniem właściwych postaw; 

3) rozwoju fizycznego, jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka,
postawa ciała, sprawność i zdrowie. 

6. Wychowawcy  klas  I-III  zapoznają  rodziców  ze  śródroczną  i roczną  oceną  w formie  arkusza
oceny opisowej. Roczną ocenę opisową wpisuje się do dziennika, na świadectwo szkolne oraz do
arkusza ocen. 

7. W ocenianiu bieżącym stosuje się ocenę opisową, która odpowiada poszczególnym poziomom
wymagań i zapisywana jest w arkuszach obserwacji: 

1) poziom  wykraczający  -  uczeń  posiada  wiedzę  i umiejętności,  które  są  efektem
samodzielnej  pracy,  wynikają  z indywidualnych  zainteresowań,  zapewniają  pełne
wykorzystanie wiadomości dodatkowych w praktyce; 

2) poziom  dopełniający  -  uczeń  posiada  wiedzę  pozwalającą  na  samodzielne  jej
wykorzystanie w nowych sytuacjach. Sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji,
rozwiązuje problemy i zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami; 

3) poziom rozszerzony - uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne
rozwiązywanie  typowych  zadań,  a trudniejsze  wykonuje  pod  kierunkiem  nauczyciela.
Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych; 

4) poziom  podstawowy  -  uczeń  posiada  wiedzę  i umiejętności  niezbędne  na  danym  i na
wyższych  etapach  kształcenia,  pozwalające  na  rozumienie  podstawowych  zagadnień.
Potrafi wykonać proste zadania pod kierunkiem nauczyciela, wyrywkowo stosuje wiedzę
w typowych sytuacjach; 
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5) poziom  konieczny  -  uczeń  posiada  minimalną  wiedzę  i umiejętności  pozwalające  na
wykonanie  przy  pomocy  nauczyciela  prostych  poleceń,  wymagających  zastosowania
podstawowych umiejętności. 

8. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez rozmowy z wychowawcą, informacje
pisemne, pisemną śródroczną i roczną ocenę opisową oraz w toku konsultacji  – stosownie do
potrzeb. 

9. Przy  ocenianiu  osiągnięć  ucznia  z religii  stosuje  się  ocenę  wyrażoną  stopniem,  zgodnie
z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV-VIII. 

10. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

1) słowną; 
2) pisemną; 
3) wyrażoną symbolem graficznym. 

ROZDZIAŁ 7 
OCENIANIE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH IV-VIII

 
§91. 

1. Oceny  bieżące  i oceny  klasyfikacyjne  śródroczne  oraz  roczne  w kl.  IV-VIII  ustala  się
w stopniach według 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. 

2. Stopnie  bieżące  zapisuje  się  w dokumentacji  pedagogicznej  w postaci  cyfrowej,  stopnie
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. 

3. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji,
aktywność,  zadania  domowe  lub  ich  brak  oraz  cząstkowe  odpowiedzi.  Sposób  przeliczania
plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez nauczycieli przedmiotów. 

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

5. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada  wiedzę  i umiejętności  w pełnym  zakresie  wymagań  edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej przedmiotu w danej klasie;

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
c) biegle  posługuje  się  zdobytą  wiedzą  w rozwiązywaniu  nietypowych,  złożonych

problemów teoretycznych lub praktycznych;
d) systematycznie korzysta ze źródeł wiedzy pozapodręcznikowej; 
e) angażuje się w projekty edukacyjne naukowe proponowane przez nauczyciela danego

przedmiotu;
f) osiąga  sukcesy  w konkursach  i olimpiadach  przedmiotowych,  w zawodach

sportowych;
g) systematycznie  wykonuje  zadania  i ćwiczenia,  w tym  prace  nadobowiązkowe  lub

o wyższym stopniu trudności;
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2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 
a) opanował  pełny  zakres  wiedzy  i umiejętności  określony  programem  nauczania

przedmiotu w danej klasie;
b) umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela;
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów

w nowych sytuacjach; 
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności;
b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
c) stosuje  wiedzę  w sytuacjach  teoretycznych  i praktycznych  w niewielkim  stopniu

inspirowany przez nauczyciela; 
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  wiadomości  i umiejętności  stosunkowo  łatwe,  użyteczne  w życiu
codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie;

b) wykazuje  umiejętność  wyjaśnienia  ważniejszych  zjawisk  z pomocą  nauczyciela
i w miarę poprawne rozumie podstawowe zagadnienia;

c) opanowany zakres materiału programowego jest ograniczony do treści podstawowych
z danego przedmiotu. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował:

a) prezentuje w niepełnym stopniu znajomość podstawowego materiału programowego;

b) posiada  ograniczone  umiejętności  stosowania  wiedzy  nawet  przy  pomocy

nauczyciela;

c) wykazuje niepełne rozumienie podstawowych zagadnień i w związku z tym posiada

ograniczone umiejętności ich wyjaśniania 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń,  który nie opanował wiadomości  i umiejętności
niezbędnych do kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

6. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 
7. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów: 

1) uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są
odnotowywane w dzienniku lekcyjnym;

2) w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia
nie więcej niż dwie; 

3) sprawdzian – obejmuje materiał, którego zakres jest ustalony z uczniami:
a) uczeń ma prawo znać termin sprawdzianu z wyprzedzeniem tygodnia; 
b) w ciągu dnia można przeprowadzić jeden sprawdzian; 
c) nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca

klasowa; 
4) kartkówki  monitorują  i diagnozują  opanowanie  wiadomości  i umiejętności  z trzech

ostatnich lekcji, pracy domowej lub treści wskazanych przez nauczyciela;

8. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian po powrocie do szkoły.

9. Pisemne sprawdziany wiadomości i prace klasowe poprawiane są i zwracane uczniom w ciągu
dwóch tygodni. 

10. Ocenione  sprawdziany  wiadomości  i prace  klasowe  przechowywane  są  przez  nauczycieli  do
końca danego roku szkolnego i dostępne dla rodziców.

11. Prace pisemne oceniane są według kryteriów ustalonych przez nauczyciela. 

12. Szczegółowy  tryb  oceniania  i sprawdzania  wiadomości  ustalają  nauczyciele  uczący
poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.
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 ROZDZIAŁ 8 
OCENIANIE W CZASIE NAUKI ZDALNEJ

§92. 

1. Na zajęciach prowadzonych zdalnie sprawdzanie osiągnięć uczniów obejmuje:
1) analizę  ich  wytworów,  prac  i przesłanych  nauczycielowi  różnorodnych  materiałów,

przesłanie  plików  z tekstami  wypracowań,  rozwiązaniami  zadań,  nagranymi
wypowiedziami, prezentacjami;

2) aktywność  uczniów:  wypowiedź  ucznia  na  forum,  udział  w dyskusjach  on-line,
rozwiązanie różnorodnych quizów i testów; 

3) wykonywanie ćwiczeń na żywo, przesłane nagrania z wykonywania ćwiczeń.
2. Sposoby sprawdzenia osiągnięć uczniów dostosowuje się do możliwej w szkole organizacji pracy

z uwzględnieniem zdiagnozowanych warunków techniczno-informatycznych w domu ucznia. 
3. Ocenianie w kwestii  skali  ocen oraz sposobu ich uzasadniania odbywa się zgodne z zapisami

Statutu szkoły. 
4. Na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem

do  sprzętu  komputerowego  i Internetu.  Jeśli  wystąpi  ograniczony  dostęp  do  sprzętu
komputerowego i do Internetu ,  nauczyciel  umożliwia  wykonanie  tych  zadań w alternatywny
sposób (sms, mms, wersja papierowa). 

5. Na ocenę pracy ucznia w okresie nauki zdalnej składa się:

1) poprawność wykonanej pracy ( zrozumienie tematu, znajomość opisywanych zagadnień,
konstrukcja pracy, język);

2) systematyczność w kontakcie z nauczycielami (w tym dotycząca przesyłania prac); 

3) aktywność podczas zajęć.

ROZDZIAŁ 9
OCENIANIE ZACHOWANIA 

§93. 

1. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę,  nauczycieli
i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i  norm
etycznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) ustalanie przez radę pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, ocenianie
bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

2) ustalenie  warunków  i trybu  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

3) dostarczenie  rodzicom/prawnym  opiekunom  i nauczycielom  informacji  o postępach
w zachowaniu ucznia. 
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4. Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz  ich
rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie  oraz kryteriach oceniania  zachowania,
warunkach  i trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej
zachowania. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania  lub  opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  publicznej  poradni
specjalistycznej. 

6. Ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  (śródroczną  i roczną),  począwszy  od  klasy  IV,  ustala  się
według następującej skali: 

1) wzorowe – wz; 
2) bardzo dobre – bdb; 
3) dobre – db; 
4) poprawne – pop; 

5) nieodpowiednie – ndp; 

6) naganne – ng. 

7. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową. 

8. Przed  ustaleniem klasyfikacyjnej  oceny  zachowania  śródrocznej  i rocznej  wychowawca  klasy
zasięga opinii nauczycieli uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego
ucznia. 

9. W  ciągu  półrocza  nauczyciele  i inni  pracownicy  szkoły  informują  wychowawcę  klasy
o zachowaniu ucznia. 

10. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną, uwzględniającą opinię
własną  ucznia,  opinię  wyrażoną  przez  jego  kolegów  z klasy,  opinię  nauczycieli  i innych
pracowników szkoły. 

11. Ustalona przez  wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania  jest
ostateczna z zastrzeżeniem ust. 18. 

12. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia ustaloną
ocenę. 

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

15. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest
zobowiązany  poinformować  ucznia  i jego  rodziców/prawnych  opiekunów  o przewidywanej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

16. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora  szkoły,
jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
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prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

17. W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  klasyfikacyjna  ocena  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. w skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  –  jako  przewodniczący
komisji; 

2) wychowawca klasy; 
3) wskazany  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne  w danej

klasie; 
4) pedagog; 
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 
6) przedstawiciel rady rodziców. 

18. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i  nie może być
niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

19. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) skład komisji; 
2) termin posiedzenia komisji; 
3) wynik głosowania; 
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

20. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
21. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 
 

ROZDZIAŁ 10
KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

 §94. 

 1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który spełnia przynajmniej 3 kryteria na ocenę wzorową
oraz spełnia większość kryteriów oceny bardzo dobrej: 

 1) godnie  reprezentuje  szkołę  w  konkursach,  zawodach  sportowych  w  swoim 
najbliższym otoczeniu, zarówno w szkole jak i poza nią;  

 2) aktywnie  uczestniczy  w życiu  szkoły:  uroczystościach,  imprezach,  bywa  też  ich
inicjatorem;  

 3) dba o swój rozwój intelektualny i kulturalny;  
 4) zawsze, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy osobom potrzebującym;  
 5) przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym;  
 6) uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego  lub  innych  pracach  społecznych na

rzecz Szkoły i środowiska lokalnego.
 2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej oraz

większość z poniższych kryteriów:

 1) jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje); 

59 
 



 2) rozwija  swoje  zainteresowania  poprzez  udział  w  szkolnych  i  pozaszkolnych  kołach
zainteresowań;  

 3) wywiązuje  się  bez  zastrzeżeń  z  przydzielonych  mu  zadań  przez  szkołę, wychowawcę,
organizację;  

 4) reaguje na negatywne postawy kolegów;  
 5) pomaga słabszym i młodszym kolegom;  
 6) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych;
 7) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;  
 8) bierze udział w konkursach i zawodach sportowych na etapie szkolnym;  
 9) nie spóźnia się na zajęcia szkolne;
 10) chętnie pracuje i udziela się społecznie na rzecz klasy;
 11) przejawia troskę o mienie szkoły i sygnalizuje problemy z tym związane;  

 3. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: 

 1) zachowuje się kulturalnie podczas przerw 
 2) przestrzega zasad higieny osobistej; 
 3) spóźnia się na zajęcia szkolne (5 nieusprawiedliwionych spóźnień); 
 4) zawsze nosi odpowiedni strój, zmienia obuwie;  
 5) wykazuje się  kulturą słowa: nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów oraz gestów; 
 6) okazuje  szacunek  nauczycielom  i innym  pracownikom  szkoły,  znajomym,  członkom

rodziny, kolegom i ich rodzicom. 
 7) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;  
 8) przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;  
 9) nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy);  
 10) systematycznie  odrabia  lekcje, jest   przygotowany  do  zajęć;  
 11) nie  opuszcza  zajęć  szkolnych  bez  usprawiedliwienia  (dopuszcza  się  pięć  godzin

nieusprawiedliwionych);
 12) szanuje symbole narodowe i kultywuje szkolne tradycje;
 13) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożenia;  
 14) rozumie i stosuje normy społeczne;  
 15) szanuje mienie społeczne;  
 16) przestrzega wymagań regulaminów szkolnych;  
 17) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:  

 1) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych 
 2) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 10 godzin lekcyjnych;  
 3) spóźnia się na lekcje ;    
 4) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;  
 5) nie  szanuje  podręczników  szkolnych, pomocy  naukowych, sprzętu szkolnego;  
 6) zdarza mu się zapominać wymaganego stroju;  
 7) nie bierze aktywnego udziału w życiu klasy;  
 8) używa  wulgaryzmów  i  słów  obraźliwych  jednak  wyraża chęć naprawienia  swojego

błędu;  
 9) łamie przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią;  
 10) zaniedbuje higienę osobistą;  
 11) zapomina obuwia zmiennego;  
 12) lekceważy uwagi nauczyciela;
 13) przeszkadza w prowadzeniu zajęć.  
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 5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:  

 1) jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;  
 2) wielokrotnie spóźnia się na lekcje;  
 3) opuścił więcej niż 10 godzin bez usprawiedliwienia;  
 4) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;  
 5) jego ubiór i fryzura budzą zastrzeżenia;  
 6) niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;  
 7) w  sposób  lekceważący  odnosi  się  do nauczycieli, pracowników  szkoły, rodziców,  osób

starszych;  
 8) jest agresywny  w stosunku do rówieśników;  
 9) nie  wykonuje  zadań  przydzielonych przez  wychowawcę  lub  innych  nauczycieli,  
 10) zespół klasowy;  
 11) wykazuje lekceważącą postawę wobec symboli narodowych i tradycji szkoły;
 12) zakłóca przebieg uroczystości szkolnych;
 13) używa wulgarnych słów, obraźliwych gestów w szkole i poza nią;
 14) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią (wycieczki, spacery, wyjazdy,

zajęcia na basenie). 
 15) często zaniedbuje higienę osobistą;
 16) ulega nałogom;
 17) ma negatywny wpływ na swoich kolegów;
 18) lekceważy ustalone normy społeczne;
 19) podejmowane próby poprawy zachowania nie przynoszą efektu.

 6. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:  

 1) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych – nie przygotowuje się do lekcji,  
 2) nie odrabia zajęć domowych, wagaruje;  
 3) nie wykonuje poleceń nauczycieli;  
 4) nie przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole;  
 5) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły;
 6) nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią 
 7) zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia;  
 8) jest wulgarny w swoim zachowaniu i słownictwie;  
 9) ulega nałogom;  
 10) celowo niszczy mienie szkoły; 
 11) wchodzi w konflikt z prawem;  
 12) swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraża honor szkoły i ojczyzny; 
 13) nie okazuje szacunku symbolom narodowym i szkolnym.”;

ROZDZIAŁ 11 
KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA i ROCZNA

 
§95. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Okres  pierwszy  trwa  od  rozpoczęcia  roku  szkolnego  do  31  stycznia,  a okres  drugi  trwa  od
1 lutego do zakończenia roku szkolnego. 
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3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia  z zajęć  edukacyjnych  określonych  w szkolnym  planie  nauczania  i ustaleniu  ocen
klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym statucie. 

4. Klasyfikowanie  śródroczne  uczniów  przeprowadza  się  najpóźniej  w ostatnim  tygodniu
pierwszego okresu. 

5. Śródroczne  i roczne  oceny  klasyfikacyjne  z zajęć  edukacyjnych  oraz  klasyfikacyjna  ocena

zachowania, nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

6. Oceny  klasyfikacyjne  ustalone  za  ostatni  okres  roku  szkolnego  z poszczególnych  zajęć
edukacyjnych  i klasyfikacyjna  ocena  zachowania  są  ocenami  uwzględniającymi  wiadomości  
i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

7. Śródroczne  i roczne  oceny  klasyfikacyjne  z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną
ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  –  wychowawca  klasy  po  zasięgnięciu  opinii  nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

8. Śródroczne  i roczne  oceny  klasyfikacyjne  z dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają
nauczyciele  prowadzący  poszczególne  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne.  Roczna  ocena
klasyfikacyjna  z dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  nie  ma  wpływu  na  promocję  do  klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

9. Ustalone  przez  nauczycieli  śródroczne  i roczne  oceny  klasyfikacyjne  z poszczególnych  zajęć
edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona przez nauczyciela wychowawcę
nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

10. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena
śródroczna staje się oceną roczną. 

11. W przypadku,  gdy zajęcia  edukacyjne  prowadzone  są  przez  więcej  niż  jednego nauczyciela,
ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego przedmiotu. 

§96. 
Przed  rocznym  zebraniem  rady  pedagogicznej  poszczególni  nauczyciele  są  zobowiązani
poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie na miesiąc przed radą klasyfikacyjną.

 §97. 

Jeżeli  w wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  stwierdzono,  że  poziom  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia
uniemożliwi  lub  utrudni  kontynuowanie  nauki  w danym roku  lub  w klasie  programowo wyższej,
zespół  nauczycieli  uczących  ucznia  opracuje  program  działań  w celu  uzupełnienia  przez  ucznia
braków:  zindywidualizowanie  wymagań  wobec  ucznia,  zajęcia  wyrównawcze,  pomoc  koleżeńska
i indywidualna pomoc nauczyciela. 

§98. 
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym
planie nauczania.
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§99. 

Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny.  Zastrzeżenia  mogą być  zgłoszone  w terminie  2  dni
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

ROZDZIAŁ 12 
TRYB I WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA

ROCZNEJ OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
 
 

§100. 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie
z terminem ustalonym w statucie szkoły. 

2. Uczeń lub jego rodzice może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny  tylko o jeden
stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych
jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 80% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac
pisemnych; 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż
ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych; 

5) skorzystanie  z wszystkich  oferowanych  przez  nauczyciela  form  poprawy,  w tym
konsultacji indywidualnych. 

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do
nauczyciela  przedmiotu,  w ciągu  7  dni  od  ostatecznego  terminu  poinformowania  uczniów
o przewidywanych ocenach rocznych. 

5. W przypadku  spełnienia  przez  ucznia  wszystkich  warunków z ust.  4,  nauczyciel  przedmiotu
wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

6. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać kryteriom oceny o którą ubiega się uczeń.

7. Ustalona ocena nie może być niższa od oceny przewidywanej.

8. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników
sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 
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ROZDZIAŁ 13 
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 
 

§101. 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak  jest  podstaw  do  ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu
niedostatecznej liczby ocen z przedmiotu. 

2. Uczeń  niesklasyfikowany  z powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać  egzamin
klasyfikacyjny. 

3. Na  wniosek  ucznia  nieklasyfikowanego  z powodu  nieobecności  nieusprawiedliwionej  lub  na
prośbę jego rodziców/prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest  promowany do
klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły. 

4. Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  również  uczeń  realizujący  na  podstawie  odrębnych  przepisów
indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem
wyrównania różnic programowych. 

5. Uczeń  spełniający  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  poza  szkołą  nie  przystępuje  do
egzaminu  sprawdzającego  z techniki,  plastyki,  muzyki,  wychowania  fizycznego,  zajęć
artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny
z zachowania.  W dokumentacji  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się
„niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”. 

6. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  w dniu  poprzedzającym  dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

7. Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  uzgadnia  się  z uczniem  i jego  rodzicami/prawnymi
opiekunami. 

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć
artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim
formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach,  o których mowa w ust.  3,4,  przeprowadza nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

10. Egzamin  klasyfikacyjny  w przypadku,  gdy  uczeń  spełniał  obowiązek  nauki  lub  obowiązek
szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na
spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
wchodzą: 

1) Dyrektor  szkoły  albo  inny  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  -  jako
przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy. 

11. Przewodniczący  komisji,  o której  mowa  w ust.  11  uzgadnia  z uczniem  oraz  jego
rodzicami/prawnymi  opiekunami  liczbę  zajęć  edukacyjnych,  z których  uczeń  może  zdawać
egzaminy w ciągu jednego dnia. 
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12. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni  w charakterze  obserwatorów
rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 

13. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona
i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust. 11,
nazwę  zajęć  edukacyjnych,  z których  był  przeprowadzony  egzamin,  termin  egzaminu
klasyfikacyjnego,  zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki  egzaminu klasyfikacyjnego oraz
uzyskane  oceny.  Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  oraz  zwięzłą  informację
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Uczeń,  który  z przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  klasyfikacyjnego
w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w dodatkowym  terminie  wyznaczonym
przez dyrektora szkoły. 

15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono jedną lub dwie oceny
niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

 
 

ROZDZIAŁ 14
SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

W TRYBIE ODWOŁAWCZYM

 

§102. 

1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z zajęć  edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  Zastrzeżenia  mogą być zgłoszone
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje
komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Sprawdzian,  o którym  mowa  w ust.  2,  przeprowadza  powołana  przez  dyrektora  komisja
w terminie  5 dni  od dnia  zgłoszenia  zastrzeżeń.  Termin sprawdzianu uzgadnia  się  z uczniem
i jego rodzicem. 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W takim  przypadku
Dyrektor  szkoły  powołuje  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,
z tym,  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej  szkole  następuje  w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa
od ustalonej wcześniej oceny. 
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7. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w wyniku  egzaminu
poprawkowego. 

8. Z prac komisji  sporządza się protokół zawierający: skład komisji,  nazwę zajęć edukacyjnych,
z których był  przeprowadzony sprawdzian,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające,  wynik
sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

10. Uczeń,  który  z przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o którym mowa
w ust.  2  w wyznaczonym  terminie  może  przystąpić  do  niego  w dodatkowym  terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami/opiekunami
prawnymi. 

 
 

ROZDZIAŁ 15 
EGZAMIN POPRAWKOWY 

 
 

§103. 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się  z części  pisemnej i ustnej,  z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin ma
formę zadań praktycznych. 

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

4. Dyrektor  szkoły  wyznacza  termin  egzaminów  poprawkowych  do  dnia  zakończenia  zajęć
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

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

6. 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. 

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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. 

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator,  a zatwierdza Dyrektor szkoły najpóźniej  na dzień
przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom
edukacyjnym według pełnej skali ocen. 

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie w uzasadnionych przypadkach. 

10. Dyrektor  szkoły  powołuje  jako  egzaminatora  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same
zajęcia  edukacyjne,  z tym,  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej  szkole  następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
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11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji,
termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

12. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

13. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną. 

14. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły,
nie później niż do końca września. 

15. Uczeń,  który  nie  zdał  jednego  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  i powtarza
klasę. 

16. Uczeń  lub  jego  rodzice/prawni  opiekunowie  mogą  zgłosić  w terminie  5  dni  od  dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły,  jeżeli  uznają,  że
ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny. 

17. W przypadku  stwierdzenia,  że  ocena  z egzaminu  poprawkowego  została  ustalona  niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję do
przeprowadzenia  egzaminu  w trybie  odwoławczym.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest
ostateczna. 

 
 

ROZDZIAŁ 16 
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 
§104. 

1. Egzamin  przeprowadza  się  w klasie  VIII  szkoły  podstawowej  jako  obowiązkowy  egzamin
zewnętrzny i ma on formę pisemną. 

2. Uczniowie  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,  w tym  uczniowie  niepełnosprawni,
niedostosowani  społecznie  oraz  zagrożeni  niedostosowaniem  społecznym,  przystępują  do
egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje
dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
publikowanym na  stronie  internetowej  CKE do końca  sierpnia  poprzedzającego rok  szkolny,
w którym jest przeprowadzany egzamin. 

3. W  przypadku  uczniów  posiadających  orzeczenie  o potrzebie  indywidualnego  nauczania
dostosowanie  warunków  i formy  przeprowadzania  egzaminu  do  indywidualnych  potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

4. Uczniowie  chorzy  lub  niesprawni  czasowo,  na  podstawie  zaświadczenia  o stanie  zdrowia,
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze
względu na ich stan zdrowia. 

5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do
egzaminu  w dodatkowym  terminie,  ustalonym  w harmonogramie  przeprowadzania  egzaminu
dyrektor  komisji  okręgowej,  na  udokumentowany  wniosek  dyrektora  szkoły,  może  zwolnić
ucznia  z obowiązku  przystąpienia  do  egzaminu  lub  danej  części  egzaminu.  Dyrektor  szkoły
składa wniosek w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia. 

6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
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DZIAŁ XIV 
PROMOWANIE I UKOŃCZENIE SZKOŁY

 

ROZDZIAŁ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

 

§105. 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych
zajęć  edukacyjnych  określonych  w szkolnym planie  nauczania  uzyskał  klasyfikacyjne  roczne
oceny wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2. Uczeń,  który  nie  spełnił  warunków  określonych  w ust.  1,  otrzymuje  promocję  do  klasy
programowo wyższej po zdaniu egzaminu poprawkowego.

3. Rada  Pedagogiczna,  uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia,  może  raz  w ciągu  etapu
edukacyjnego  promować  ucznia  do  klasy  programowo  wyższej,  jeśli  nie  zdał  on  egzaminu
poprawkowego  z jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  pod  warunkiem,  że  te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie
programowo wyższej. 

4. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany
z wychowania  fizycznego,  muzyki,  techniki,  plastyki  oraz  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych.
Uczniowi  nie  wystawia  się  oceny  zachowania.  Brak  klasyfikacji  z wymienionych  edukacji
przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

5. Uczeń,  który  w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej z wyróżnieniem. 

6. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne  z zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
oraz  przystąpił  do  egzaminu.  Obowiązek  przystąpienia  do  egzaminu  nie  dotyczy  uczniów
zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę
szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym. 

8. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym. 
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DZIAŁ XV 
WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU

UCZNIÓW W SZKOLE
 

ROZDZIAŁ 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
 §106. 

1. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa,  ochrony  przed  przemocą,  uzależnieniami  oraz  innymi
przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi  na teren
szkoły sprawują: pracownicy obsługi i dyżurujący nauczyciele. 

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz
pracowników obsługi  podczas  wchodzenia  do  budynku,  korzystania  z szatni,  podczas  przerw
międzylekcyjnych. 

2. Szkoła  zapewnia  uczniom  opiekę  pedagogiczną  oraz  pełne  bezpieczeństwo  w czasie
organizowanych  przez  nauczycieli  zajęć  na  terenie  szkoły  oraz  poza  jej  terenem  w trakcie
wycieczek: 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo
uczniów  odpowiada  nauczyciel  prowadzący  zajęcia.  Zobowiązany  jest  on  również  do
niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce
podczas zajęć; 

2) podczas  przerwy  dyżur  na  korytarzach  pełnią  wyznaczeni  nauczycieli  zgodnie
z harmonogramem dyżurów; 

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów  ponosi  nauczyciel  prowadzący  zajęcia,  a podczas  wycieczek  szkolnych  -
kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

3. W miejscach  o zwiększonym ryzyku  wypadku  –  sala  gimnastyczna,  pracownie:  informatyki,
fizyki, chemii, warsztaty szkolne i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za
prowadzenie  zajęć,  opracowuje  regulamin  pracowni  (stanowiska  pracy)  i na  początku  roku
zapoznaje z nim uczniów. 

4. Szkoła na stałe współpracuje z policją. 

5. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły. 

6. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz
dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 

7. W  przypadku  nieobecności  nauczyciela,  można  odwołać  pierwszą  lekcje  i zwolnić  uczniów
z ostatniej.

8. Opuszczanie  miejsca  pracy  przez  nauczyciela  (wyjście  w trakcie  zajęć)  jest  możliwe  pod
warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny nauczyciel.

9. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia
pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz dyrektora szkoły. 

10. Dyrektor powiadamia o wypadku pogotowie ratunkowe, rodziców oraz organ prowadzący. 

11. O  wypadku  śmiertelnym,  ciężkim  lub  zbiorowym  powiadamiany  jest  prokurator  i Kurator
Oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – Państwowy Inspektor Sanitarny. 
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ROZDZIAŁ 2 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA 

 
 

§107. 

1. W przypadku uzyskania informacji,  że uczeń,  który nie ukończył 18 lat,  używa alkoholu lub
innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne
zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki: 

1) przekazać informację wychowawcy klasy; 

2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły; 

3) wychowawca  wzywa  do  szkoły  rodziców/prawnych  opiekunów  ucznia,  przeprowadza
rozmowę z rodzicami i uczniem w obecności pedagoga. 

2. W toku interwencji  profilaktycznej  może ustala  się  formy pomocy  terapeutycznej  na  terenie
szkoły  i proponuje  rodzicom  skierowanie  dziecka  do  specjalistycznej  placówki  i udział
w programie terapeutycznym. 

3. Jeżeli  rodzice  odmawiają  współpracy  lub  nie  stawiają  się  do szkoły,  a nadal  z wiarygodnych
źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor szkoły pisemnie
powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). 

4. W  przypadku,  gdy  szkoła  wykorzystała  wszystkie  dostępne  jej  środki  oddziaływań
wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich
zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny
lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

5. W  przypadku  uzyskania  informacji  o popełnieniu  przez  ucznia,  który  ukończył  17  lat,
przestępstwa  ściganego z urzędu lub  jego  udziału  w działalności  grup  przestępczych,  zgodnie
z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest
obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 

6. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod
wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy; 

2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go
samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie; 

3) zawiadamia o tym fakcie Dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów, których
zobowiązuje  do  niezwłocznego  odebrania  ucznia  ze  szkoły.  Gdy  rodzice/prawni
opiekunowie  odmówią  odebrania  dziecka  wówczas  Dyrektor  wzywa  lekarza
i funkcjonariusza policji. 

4) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia
pomocy medycznej; 

5) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod
wpływem  alkoholu  odmawiają  przyjścia  do  szkoły,  a jest  on  agresywny  bądź  swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 

7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do
izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do
wytrzeźwienia  (maksymalnie  do  24  godzin).  O fakcie  umieszczenia  zawiadamia  się
rodziców/prawnych opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 
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8. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat znajduje się pod
wpływem  alkoholu  lub  narkotyków  na  terenie  szkoły,  to  Dyrektor  szkoły  ma  obowiązek
powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

9. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem
narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) zachowując  środki  ostrożności,  zabezpiecza  substancję  przed  dostępem  do  niej  osób
niepowołanych oraz ewentualnym jej  zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,  próbuje
(o ile  to  jest  możliwe  w zakresie  działań  pedagogicznych)  ustalić,  do  kogo  znaleziona
substancja należy; 

2) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję; 

3) po  przyjeździe  policji  niezwłocznie  przekazuje  zabezpieczoną  substancję  i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

10. W  przypadku,  gdy  nauczyciel  podejrzewa,  że  uczeń  posiada  przy  sobie  substancję
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) w obecności  innej  osoby (wychowawca,  pedagog,  dyrektor,  itp.)  ma prawo żądać,  aby
uczeń przekazał  mu tę  substancję,  pokazał  zawartość torby szkolnej  oraz kieszeni  (we
własnej  odzieży),  ew.  innych  przedmiotów budzących  podejrzenie  co  do  ich  związku
z poszukiwaną  substancją.  Nauczyciel  nie  ma  prawa  samodzielnie  wykonać  czynności
przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji;

2) o  swoich  spostrzeżeniach  powiadamia  dyrektora  szkoły  oraz  rodziców/prawnych
opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa; 

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawartości teczki, Dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież
i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do
ekspertyzy; 

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany  jest  bezzwłocznie  przekazać  ją  do  jednostki  policji.  Wcześniej  próbuje
ustalić,  w jaki  sposób  i od  kogo  uczeń  nabył  substancję.  Całe  zdarzenie  nauczyciel
dokumentuje,  sporządzając  możliwie  dokładną  notatkę  z ustaleń  wraz  ze  swoimi
spostrzeżeniami. 

11. W  szkole  obowiązują  procedury  szkolne  opisujące  zachowania  i metody  postępowania
pracowników  pedagogicznych  i niepedagogicznych  oraz  szkoły  jako  instytucji  w sytuacjach
innych niż wymienione w §180. Każdy pracownik jest zobowiązany je znać i przestrzegać. 

 

ROZDZIAŁ 3 
PODSTAWOWE ZASADY PRZESTRZEGANIA

BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW 
 

§108. 

1. Dyrektor  szkoły,  nauczyciele  i pracownicy  są  odpowiedzialni  za  bezpieczeństwo  i zdrowie
uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią. 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych
i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne  kontrolowanie  obecności  uczniów  na  każdej  lekcji  i zajęciach
dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji; 
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2) systematyczne  sprawdzanie  obecności  uczniów  zobowiązanych  do  przebywania
w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy; 

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im; 

4) sprawdzanie  warunków  bezpieczeństwa  w miejscach,  gdzie  prowadzone  są  zajęcia
(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły); 

5) reagowanie  na  wszelkie  dostrzeżone  sytuacje  lub  zachowania  uczniów  stanowiące
zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

7) niezwłocznie  zawiadamianie  dyrektora  szkoły  o wszelkich  dostrzeżonych  zdarzeniach,
noszących  znamiona  przestępstwa  lub  stanowiących  zagrożenie  dla  zdrowia  lub  życia
uczniów. 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie
potrzeby  wezwać  pogotowie  ratunkowe  (każdy  wypadek  należy  odnotować  w rejestrze
wypadków, znajdującym się w sekretariacie szkoły). 

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa
i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły. 

5. Pomieszczenia  szkoły,  w szczególności  pokój  nauczycielski,  pokój  nauczycieli  wychowania
fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania
pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

6. Nauczyciele,  w szczególności  prowadzący  zajęcia  wychowania  fizycznego,  podlegają
przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich
w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz
po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy. 

 
 

ROZDZIAŁ 4 
MONITORING WIZYJNY 

 
§109. 

Zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w szkole , miejsca instalacji kamer systemu
na  terenie  szkoły,  reguły  rejestracji  i zapisu  informacji  oraz  sposób  ich  zabezpieczenia,  a także
możliwość  udostępniania  zgromadzonych  danych  o zdarzeniach  zawarte  są  w Regulaminie
monitoringu wizyjnego. 
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DZIAŁ XVI
CEREMONIAŁ SZKOLNY

 
 

ROZDZIAŁ 1 
SYMBOLE SZKOLNE 

 
§110. 

1. Sztandar szkoły: 

1) sztandarem  opiekuje  się  poczet  sztandarowy  pod  kierunkiem  wyznaczonych  przez
dyrektora  szkoły  nauczycieli.  Poczet  powoływany  jest  corocznie  uchwałą  na  ostatnim
posiedzeniu  rady  pedagogicznej  spośród  prymusów  szkoły  i składa  się  z trzech
trzyosobowych składów; 

2) uczestnictwo  w poczcie  sztandarowym  to  najbardziej  honorowa  funkcja  uczniowska
w szkole,  dlatego  poczet  sztandarowy  powinien  być  wytypowany  spośród  uczniów
najstarszej klasy szkoły podstawowej, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie
i wzorowym zachowaniu; 

3) skład osobowy pocztu sztandarowego: 

a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń, 
b) Asysta - dwie uczennice; 

4) kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz samorząd szkolny
na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. 

5) kadencja  pocztu  trwa  jeden  rok  (począwszy  od  przekazania  w dniu  uroczystego
zakończenia roku szkolnego); 

6) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

7) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. 

8) w trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie; 

9) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia
do lewego boku i białe rękawiczki; 

10) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych
szkół i instytucji lub organizacji; 

11) podczas  uroczystości  żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą
(orłem); 

12) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie
sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu; 

13) sztandarowi  oddaje  się  szacunek.  Podczas  wprowadzania  i wyprowadzania  sztandaru
wszyscy  uczestnicy  uroczystości  stoją  w pozycji  „Baczność”  .  Odpowiednie  komendy
podaje osoba prowadząca uroczystość; 

14) oddawanie  honorów  sztandarem  odbywa  się  poprzez  pochylenie  go  przez  chorążego.
Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla
sztandar; 

15) sztandar oddaje honory: 

a) na komendę „do hymnu” ; 

b) w czasie wykonywania „Roty”; 
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c) gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska);

d) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych;
e) podczas opuszczenia trumny do grobu;

f) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci; 

g) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły; 

h) w trakcie uroczystości kościelnych. 

2. Godło/logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane
jest  na  stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych,  teczkach,  dyplomach,
zaproszeniach, życzeniach itp. 

 

ROZDZIAŁ 2 
 UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM SZTANDARU 

§111. 

1. Do uroczystości  tworzących ceremoniał  zalicza  się:  święta  państwowe,  Dzień  Flagi  i  Święto
Konstytucji  3  Maja  (2-3  maja),  Dzień  Edukacji  Narodowej  (14  października),  Święto
Niepodległości (11 listopada), święto szkoły (11 listopada). 

2. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) święto szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia; 

3) zakończenie roku szkolnego; 

4) uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły. 

3. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych: 

1) Na komendę prowadzącego uroczystość: 

a) „Baczność,  Sztandar szkoły wprowadzić” -  wszyscy uczestnicy przyjmują postawę
zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”; 

b) „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu
państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej; 

c) „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia
komendą „Spocznij”; 

d) „Do  przekazania  sztandaru”  -  uczestnicy  pozostają  w postawie  zasadniczej,  na
wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar
w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę:
„Przekazujemy  Wam  sztandar  -  symbol  Szkoły  Podstawowej  imieniem  Jana
Kochanowskiego w Szówsku. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę
i jej Patrona”; chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano,
całuje  róg  sztandaru,  wstaje  i wygłasza  formułę:  „Przyjmujemy  od  Was  sztandar
Szkoły Podstawowej imieniem Jana Kochanowskiego w Szówsku. Obiecujemy dbać
o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę
i naszego  Patrona.”;  chorążowie  przekazują  sobie  sztandar.  W tym  czasie  asysta
(pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu
(szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich
klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone
miejsce, pada komenda „Spocznij”, 
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e) na  zakończenie  części  oficjalnej  każdej  uroczystości  szkolnej  pada  komenda:
„Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” -  uczestnicy  uroczystości  przyjmują
postawę  zasadniczą,  a poczet  wyprowadza  sztandar.  Prowadzący  podaje  komendę
„Spocznij”. 

2) Na uroczystościach i egzaminach końcowych obowiązuje strój galowy.

 

ROZDZIAŁ 3 
ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

§112. 

Ślubowanie klasy pierwszej szkoły podstawowej: 

1) ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru; 

2) każdy pierwszoklasista, stojąc w postawie zasadniczej, trzyma uniesioną do góry prawą
rękę  i powtarza rotę przysięgi; 

3) pasowanie  na  ucznia  następuje  tuż  po  ślubowaniu  złożonym  przez  pierwszoklasistów.
Dyrektor szkoły na prawe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi:
„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Szówsku”. 

DZIAŁ XVII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§113. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Regulaminy określające działalność  organów szkoły,  jak  też  wynikające  z celów i zadań,  nie
mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do
ustawy prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady  prowadzenia  przez  szkołę  gospodarki  finansowej  i materiałowej  określają  odrębne
przepisy. 

§114. 

1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) rady rodziców; 

4) organu prowadzącego szkołę; 

5) oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
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2. Zmiany i nowelizacje do statutu szkoły uchwala Rada Pedagogiczna. 

3. Dyrektor  szkoły  ma  prawo  do  podejmowania  doraźnych  decyzji  w sprawach  nieujętych
w statucie. 

Uchwałą  Rady  Pedagogicznej  z dnia  ………………………………..  przyjęto  do
stosowania.
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