
 

 

 

Pieczątka szkoły  

Załącznik 

do uchwały Rady Pedagogicznej 

nr 15/2017/2018 

z dnia 28.11. 2017 r. 
 
 
 

 

STATUT 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. Marii Konopnickiej 

w Sączowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------- TEKST UJEDNOLICONY ----------------------------- 

Stan prawny na dzień 01.12.2017 r. 



2  

 

ROZDZIAŁ  1  Postanowienia  ogólne   ......................................................................................... 

§ 1 Podstawy prawne……………………………………………………………………………………………………………….. 

§   2     Nazwy…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania szkoły.............................................................................……………… 

§ 4 - 6  Działalność edukacyjna...................................................................................................... 

§ 7 Zadania szkoły w zakresie bezpieczeństwa.............................................................................. 

§ 8 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna...................................................................................... 

§ 9 Pomoc materialna..................................................................................................................... 

§ 10 Działalność z zakresu profilaktyki........................................................................................... 

ROZDZIAŁ 3 Organy szkoły i ich kompetencje ……………………………………………………………………. 

§11   Informacje  ogólne.................................................................................................................... 

§   12  Dyrektor.................................................................................................................................. 

§ 13  Rada Pedagogiczna.................................................................................................................. 

§ 14 Samorząd Uczniowski.............................................................................................................. 

§ 15Szkolny Klub Wolontariatu....................................................................................................... 

§ 16 Rada Rodziców........................................................................................................................ 

§ 17 – 18 Zasady współpracy organów szkoły i zasady rozstrzygania sporów…………………………….. 

ROZDZIAŁ  4  Organizacja  szkoły…………....................................................................................... 

§ 19 Baza szkoły....................................................................................................................... ....... 

§ 20 Organizacja nauczania w szkole.............................................................................................. 

§ 21 Nauka religii i etyki.................................................................................................................. 

§ 22 Wychowanie do życia w rodzinie............................................................................................ 

§ 23 Zasady zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego………………………………………............. 

§ 24 Dokumentacja nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej…………………………………. 

§ 25 Biblioteka szkolna; zadania nauczyciela bibliotekarza............................................................ 

§ 26 Świetlica szkolna; zadania nauczyciela świetlicy ................................................................... 

§ 27 Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy............................................................................... 

§ 28 Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania.................................................................... 

§ 29 Praktyki pedagogiczne ………………………………………………………………………………………………………. 

§ 30 Dożywianie.............................................................................................................. ............... 

§ 31 Współpraca z placówkami edukacyjnymi, organizacjami i stowarzyszeniami…………………….. 

ROZDZIAŁ 5  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły   ................................................................ 

§ 32 Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych...................................... 

§ 33 Zadania nauczycieli .................................................................................................... ............ 

§ 34 – 35 Zadania wychowawcy ..................................................................................................... 

§ 36 Zadania pedagoga .................................................................................................................. 

§ 37  Zadania  logopedy  ……………………………………………………………………………………………………........... 

§ 38 Zadania doradcy zawodowego .............................................................................................. 

§ 39 Zadania nauczycieli oraz innych pracowników związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

dzieciom   ......................................................................................................................................... 

ROZDZIAŁ 6 Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami  .................................. 
§ 40 Prawa i obowiązki rodziców ................................................................................................... 

§ 41 Współpraca rodziców z organami szkoły ............................................................................... 

§ 42 Formy współpracy .................................................................................................................. 

ROZDZIAŁ  7  Uczniowie  szkoły  ................................................................................................... 

§ 43 – 45 Obowiązek szkolny ........................................................................................................ 

§ 46 – 47 Prawa ucznia ................................................................................................................... 

§ 48 - 51 Obowiązki ucznia ............................................................................................................. 
§ 52 Zasady korzystania z telefonów komórkowych .....................................................................  

3 

3 

4 

5 

5 

8 

9 

14 

15 

16 

16 

16 

19 

22 

22 

23 

24 

25 

25 

25 

28 

29 

29 

30 

30 

33 

34 

35 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

39 

41 

42 

43 
 

43 

44 

44 

45 

45 

46 

46 

47 

49 

51 



3  

§   53 Nagrody................................................................................................................................... 

§  54  Kary......................................................................................................................................... 

§ 55 Przeniesienie ucznia do innej szkoły....................................................................................... 

§ 56 Zasady zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności ucznia.................................................. 

§ 57 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków...................................................... 

ROZDZIAŁ  8  Wewnątrzszkolne  zasady oceniania................................................................... 

§ 58 Informacje ogólne................................................................................................................... 

§ 59 Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów ............................................................ 

§ 60 Rodzaje ocen szkolnych .......................................................................................................... 

§ 61 Jawność ocen...................................................................................................................... .... 

§ 62 Uzasadnianie ocen.................................................................................................................. 

§ 63 Skala ocen z zajęć edukacyjnych............................................................................................. 

§ 64 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów......................................................... 

§ 65 System oceniania na pierwszym etapie edukacyjnym............................................................ 

§ 66 Ocenianie zachowania ............................................................................................................ 

§ 67 Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż proponowana oceny zachowania............................. 

§ 68 Procedura odwołania od oceny .............................................................................................. 

§ 69 Klasyfikacja śródroczna i roczna ............................................................................................. 

§ 70 Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć 

edukacyjnych…………………………………………………………………………………………………………………………. 

§ 71 Egzamin klasyfikacyjny ........................................................................................................... 

§  72  Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym............................................ 

§ 73 Egzamin poprawkowy ............................................................................................................ 

§ 74 Promowanie i ukończenie szkoły ........................................................................................... 

§ 75 Świadectwa szkolne i inne druki ........................................................................................ ..... 

ROZDZIAŁ  9   Postanowienia   końcowe ....................................................................................... 
§  76  Ceremoniał szkolny................................................................................................................. 

§ 77 Zasady uchwalania i wprowadzania zmian do  statutu.......................................................... 

52 

53 

53 

54 

55 

55 

55 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

61 

63 

70 

71 

72 

 
73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

79 

81 

 

 

 

 
 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy Statut został opracowany na podstawie: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO 

OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 

ze zm.), 

4) Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017 r. poz. 1189 ze zm.) 

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz.1611) 
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6) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze 

zmianami), 

7) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) . 

8) ROZPORZĄDZENIE MEN  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 

i przedszkoli - podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649) 

9) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw programowych 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356) 

10) Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  3  sierpnia  2017  r.  

w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1534) 

11) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 

z 2017r. , poz. 1646) 

12) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 

2017 r., 1578) 

13) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego      rocznego      przygotowania      przedszkolnego      dzieci  

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616). 

14) Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia  14  kwietnia  1992  r. 

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.), 

15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.), 

16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad   udzielania   i   organizacji   pomocy    psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) 

 
§ 2 

 
1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie z siedzibą przy ulicy Szkolnej 5 

w Sączowie; 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Sączowie; 

3) radę pedagogiczną – wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Sączowie; 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizacja-szkol-i-przedszkoli-publicznych-rozporzadzenie-w-konsultacjach.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizacja-szkol-i-przedszkoli-publicznych-rozporzadzenie-w-konsultacjach.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizacja-szkol-i-przedszkoli-publicznych-rozporzadzenie-w-konsultacjach.html
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
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4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 

roku (Dz. U. z 2017, poz. 59); 

5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Sączowie; 

6) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej; 

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

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

8) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono 

oddział w szkole; 

9) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie; 

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego 

Kuratora Oświaty; 

11) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Bobrowniki z siedzibą w: 

ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki, woj. Śląskie. 

§ 3 
 

1. Szkoła Podstawowa w Sączowie jest publiczną szkołą podstawową. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Szkolnej 5. 

3. Szkoła nosi imię Marii Konopnickiej. 

4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sączowie i jest 

używana w pełnym brzmieniu. 

5. Szkołę prowadzi Gmina Bobrowniki. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty. 

7. Obwód szkolny obejmuje sołectwo Sączów i Myszkowice – ul. Wolności i Strażacka. 

8. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. 

9. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego    

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 
 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 4 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

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

z punktu widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

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

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
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potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane 

do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

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

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze zawarte w programie realizuje się w ramach 

zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

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

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

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

w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

§ 5 

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój 

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

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

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania 

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele), 

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

i etnicznej, 

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

innych osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność 

i przedsiębiorczość, 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich 

umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat, 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego 

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

2. Zadaniem szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego 

z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji i wykształcenie u uczniów 

poniższych umiejętności: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 

kształcenie myślenia matematycznego; 
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3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji    

z różnych źródeł; 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowanie; 

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

6) praca w zespole i społeczna aktywność; 

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

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

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

dalszego kształcenia, 

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

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację 

świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego   

i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego 

otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

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

ale wartościowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 

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

9) kształtowanie zainteresowań Małą Ojczyzną, lokalnymi tradycjami 

i obyczajami oraz zagrożeniami dla miejscowości i regionu, 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie 

i innych, 

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

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia 

i zdrowia, 

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

i właściwą postawę ciała, 

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

żywienia i higieny pracy umysłowej, 

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

i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, 

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

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

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

właściwego stosunku, 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych, 

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

tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 
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22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących 

w relacjach międzyludzkich, 

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

rodzinnego, 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu 

szkolnym i prywatnym, 

25) integrację uczniów niepełnosprawnych. 
 

§ 6 

1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym 

etapie edukacyjnym, 

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły, 

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, 

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

dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej, 

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 

6) współpracę z poradnią  psychologiczno-pedagogiczną,  Sądem  Rodzinnym  

w Będzinie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobrownikach i innymi 

organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. 

§ 7 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę, poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 39 niniejszego statutu; 

2) pełnienie    dyżurów    nauczycieli    -    zasady organizacyjno-porządkowe 

i harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli 

rozpoczyna się od godziny 7.40 i trwa do zakończenia zajęć w szkole; 

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne 

rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, 

niełączenie  w  kilkugodzinne  jednostki  zajęć  z  tego  samego  przedmiotu,  

z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga; 

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich; 

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny; 

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia; 

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie 

z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym; 

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli 

obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku; 

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 
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13) ogrodzenie terenu szkoły; 

14) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

15) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni 

i pomieszczeń gospodarczych; 

16) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich; 

17) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wytypowanych sal 

dydaktycznych 

w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy    

i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

18) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, 

w tym uczniów niepełnosprawnych; 

19) likwidowanie w miarę możliwości barier architektonicznych w stosunku do potrzeb 

uczniów niepełnosprawnych; 

20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi 

w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły; 

21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

22) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp; 

23) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego 

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

przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących. 

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

do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed 

zajęciami i po zajęciach lekcyjnych, 

2) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłków – drugiego śniadania   

i obiadu w stołówce szkolnej, 

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

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

4) udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia, 

5) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, 

demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz; 

6) podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej  na 

uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec 

uczniów  zagrożonych  demoralizacją  i  popełniających  czyny  zabronione  

na godzinach z wychowawcą; 

7) system procedur dotyczących ochrony uczniów przed krzywdzeniem, a także 

sprawnego i szybkiego podejmowania działań interwencyjnych, udzielania pomocy 

osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń; 

8) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne; 

9) zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed 

niepożądanymi treściami w Internecie; 

§ 8 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 
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2. Wszelkie formy świadczonej pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  szkole  

są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na : 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia 

w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły 

i w życiu oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno- 

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym; 

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu 

i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia     

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest  uczniom,  gdy  potrzeba 

jej zorganizowania wynika w szczególności z: 

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 
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12) trudności adaptacyjnych. 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia; 

2) dyrektor szkoły; 

3) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

4) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna; 

5) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

6) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia; 

7) pracownik socjalny; 

8) kurator sądowy; 

9) asystent rodziny; 

10) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci      

i młodzieży. 

6. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się 

wychowawcy oddziału. 

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności: 

a) pedagog, 

b) logopeda, 

3) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela 

w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 

nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach 

zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu 

organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to 

być: 

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

3) zajęcia logopedyczne; 

4) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

10. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to: 

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga 

szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu; 

2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby 

indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem; 

3) zajęcia dla uczniów szkoły w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się; 
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4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

na podstawie opinii poradni pp, 

11. W szkole dokonuje się efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

1) Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielanej pomocy i formułują 

wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania 

ucznia. 

12. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań    

i uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 

samooceny i wiary w siebie; 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 

twórczego uczniów; 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych; 

5) promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 

13. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują 

pracę: 

1) na lekcji; 

2) poza lekcjami; 

14. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad; 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań 

lekcyjnych i w domu; 

4) realizowania indywidualnego programy nauczania lub indywidualnego toku 

nauczania. 

15. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej 

pracy ucznia w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno- 

Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych 

ucznia; 

5) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub 

indywidualny tok nauki po uzyskaniu opinii ppp. 
 

16. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych. 

17. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 

składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp. 
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18. W  szkole  organizuje  się  kółka  zainteresowań  zgodnie  z  zainteresowaniami    

i uzdolnieniami uczniów. 

19. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień 

i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką 

nauczyciela. 

20. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, 

która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów 

z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem 

społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników 

obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia. 

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

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy 

z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 

22. Wychowawca  klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym   

z uczniem, którzy tworzą zespół nauczycieli uczących w danej klasie. 

23. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie 

pisemnej. 

24. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od 

poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi 

szkoły. 

25. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które 

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

26. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. 

27. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

28. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją    

i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. 

29. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się 

w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia. 

30. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej nie 

nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, 

występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy 

i wskazanie rozwiązania problemu ucznia. 

31. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody 

rodzica. 

32. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach oddziałowych lub 

międzyoddziałowych. 

33. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych. 
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34. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 

własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą 

pomocy. 

35. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

36. Dokumentację zajęć specjalistycznych i korekcyjno-kompensacyjnych prowadzi się w 

dziennikach zajęć specjalistycznych. 

37. Rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

swojego dziecka. 

38. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor 

szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

39. W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda oraz w miarę potrzeb inni specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

40. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, oraz inni 

nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. 

41. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia 

umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. 

Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji 

na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

42. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewnia na wniosek dyrektora Poradnia 

Pedagogiczno-Psychologiczna w Będzinie. 

§ 9 

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

z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: 

1) udzielanie pomocy materialnej: 

a) pomoc w prawidłowym składaniu wniosków o stypendia szkolne; 

b) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie; 

c) występowanie o pomoc dla uczniów do rady rodziców i sponsorów, a dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów również do organów samorządowych, rządowych, 

instytucji lub osób fizycznych. 

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie 

do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających 

z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

3. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej. 

4. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na: 

1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia; 

2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 

3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

5. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

3) ośrodkami pomocy społecznej; 

4) organem prowadzącym; 
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5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci      

i młodzieży. 

6. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek: 

1) rodziców 

2) nauczyciela. 

7. Pomoc materialna w szkole jest organizowana w formie: 

1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie; 

2) dofinansowania do obiadów; 

3) stypendiów socjalnych; 

4) stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne; 

5) pomocy rzeczowej lub żywnościowej; 

6) programu: „Wyprawka szkolna”; 

7) innych, w zależności od potrzeb i możliwości. 

8. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 

cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

9. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. 

1) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

a) stypendium szkolne, 

b) zasiłek szkolny; 

2) świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są: 

a) stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, 

b) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

10. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym 

i motywacyjnym. 

. 

§ 10 

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

1) realizację przyjętych zapisów w programie wychowawczo -profilaktycznym; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów; 

3) uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) 

oraz konieczności dbania o własne zdrowie; 

4) realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy 

ze specjalistami; 

5) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami; 

6) działania pedagoga szkolnego; 

7) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie, m.in. organizowanie 

zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami; 

8) prowadzenie profilaktyki uzależnień; 

9) promocję zdrowia poprzez udział w programie Szkoła Promująca Zdrowie; 

10) przestrzeganie zasad poprawnego żywienia. 

2. Szkoła   wspiera   wszystkie    akcje    charytatywne,    które    zostały    podjęte 

z inicjatywy samorządu uczniowskiego lub realizowane w ramach Szkolnego Klubu 

Wolontariatu. 
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1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 11 

2) rada pedagogiczna; 

3) samorząd uczniowski; 

4) rada rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

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

szkolnego uczniów, jest Śląski Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

§ 12 

1. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego; 

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) jest przewodniczącym rady pedagogicznej; 

4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa 

o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe. 

3. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. 

4. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. 

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

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

jakości pracy; 

2) przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz 

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej; 

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem 

i zawiadamia tym organ prowadzący i nadzorujący; 

5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 

6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów 

w szkole; 

7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne 

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

9) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela; 

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

podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku 

następnego roku szkolnego; 
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11) ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole, 

po zasięgnięciu opinii rady rodziców, jeden podręcznik do przedmiotu, który będzie 

obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia; 

12) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa; 

13) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi 

zakupionymi z dotacji celowej; 

14) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców szkoły, szkolnym klubem 

wolontariatu i S.U.; 

15) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, 

których  celem  statutowym  jest  działalność  wychowawcza  i  opiekuńcza   

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w szkole; 

16) udziela na wniosek rodziców po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń 

na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego 

nauczania; 

17) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach 

określonych w § 8; 

18) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie 

indywidualne; 

19) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły 

dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. nieusprawiedliwione 

opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie 

egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

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

pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie 

programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

21) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 

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

pedagogicznej; 

22) zwalnia uczniów z zajęć WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, 

plastyki, techniki i informatyki w oparciu o odrębne przepisy; 

23) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie; 

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

podstawowej w przypadkach i na zasadach określonych w § 55; 

25) inspiruje    nauczycieli    do    innowacji    pedagogicznych,    wychowawczych  

i organizacyjnych; 

26) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną 

radę rodziców; 

27) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej   

i religijnej uczniom; 

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

specjalnego ucznia; 

29) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów 

prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach; 
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30) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia 

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

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

drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

zwalnia na podstawie tego orzeczenia; 

31) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje je do wiadomości uczniów; 

32) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych 

i sprawdzających; 

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

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni 

nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz nauczyciel 

wspomagający; 

34) zatwierdza innowacje pedagogiczne po otrzymaniu pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców i prowadzi ich rejestr. 

35) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie 

organizacji praktyk studenckich. 

6. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1) opracowuje  arkusz  organizacyjny  na  kolejny   rok   szkolny   i   przekazuje 

go po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną oraz zakładowe organizacje 

związkowe do 21 kwietnia organowi prowadzącemu; 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych; 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

4) wyznacza w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne 

od zajęć; 

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

wolnych; 

6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i  opiekuńcze  w  sytuacjach,  

gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów; 

7) zawiesza, za zgodą organu  prowadzącego, zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze w 

sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie 

zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe 

nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły; 

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

a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków 

pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym; 

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

10) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku 

oraz dbałości estetykę i czystość; 

11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły; 

12) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania 

radzie pedagogicznej i radzie rodziców; 



19  

13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

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

technicznego urządzeń na szkolnym boisku; 

15) organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe; 

16) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły; 

17) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

18) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 

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

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

2) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników 

samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych 

kierowniczych w oparciu o opracowane szczegółowe kryteria oceniania; 

3) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych; 

4) dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego; 

5) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom    

i pracownikom administracji i obsługi szkoły; 

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

i pracowników; 

7) udziela urlopów zgodnie z KN i KPA; 

8) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

9) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem; 

10) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego; 

11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi 

przez organ prowadzący; 

12) dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy; 

14) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków 

do opiniowania i zatwierdzania; 

15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

8. Sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządami uczniowskimi; 

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły; 

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

4) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych 

do otrzymania pomocy materialnej na zakup podręczników; 

5) stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez 

aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole. 

9. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym 

ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

§ 13 

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

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 
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3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania. 

4. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać 

udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu 

dyrektora szkoły. 

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

w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

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

nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania; 

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

egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych; 

6) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny; 

7) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentu pedagogicznego po zaopiniowaniu 

przez radę rodziców; 

8) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły; 

9) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

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

11) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

7. Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących: 

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

szkolnego; 

2) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie 

potrzebie kształcenia specjalnego; 

3) opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie 

przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii 

w trakcie nauki w szkole podstawowej; 

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

szkolnego; 

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



21  

6) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 

ponadwymiarowych; 

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

wyróżnień; 

8) opiniuje projekt finansowy szkoły; 

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

10) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

11) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

12) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

13) opiniuje ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć; 

14) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu 

nauczania; 

15) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego; 

10. Rada Pedagogiczna ponadto: 

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

lub z innych funkcji kierowniczych w szkole; 

2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

3) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły; 

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

do organu prowadzącego; 

5) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, 

w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów; 

6) ma prawo składania wniosku wspólnie z radami rodziców i samorządami 

uczniowskimi zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole; 

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

szkoły; 

8) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 

9) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli. 

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

są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy    

jej członków. 

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

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa 

po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

13. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów 

przechowuje się w archiwum szkoły. 

14. Protokół zebrania rady pedagogicznej zawiera: 

1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby 

sporządzającej protokół; 

2) stwierdzenie prawomocności obrad; 
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3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 

4) listę obecności nauczycieli; 

5) uchwalony porządek obrad; 

6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty 

zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień; 

7) przebieg głosowania i jej wyniki; 

8) podpis przewodniczącego i protokolanta. 

15. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, 

protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne 

dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej. 

16. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad. 

17. Poprawki  i  uzupełnienia  do  protokołu  powinny  być  wnoszone  nie  później   

niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 

18. 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. 

§ 14 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin 

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

nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

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

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

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

6. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

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

dotyczących praw uczniów, takich jak: 

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

i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej o nazwie; 

5) prawo   organizowania   działalności   kulturalnej,   oświatowej,   sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

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

wolontariatu. 

§ 15 

8. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu. 

9. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej 

potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania 
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w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne 

i kulturalne. 

10. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę 

rodzica na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed 

ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców, którzy mogą prowadzić działania 

pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora. 

11. Cele działania szkolnego klubu wolontariatu: 

1) zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu; 

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

3) promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, 

empatii, 

4) życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach; 

5) organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, 

kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym; 

6) pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze 

wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach 

prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych 

przez inne organizacje; 

7) wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

8) promowanie idei wolontariatu; 

9) angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach      

o charakterze charytatywnym. 

12. Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki 

nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły; 

13. Opiekun Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki 

w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych  lub 

deklarujących pomoc – rodziców; 

14. Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego; 

15. Formy działalności klubu: 

1) działania na rzecz środowiska szkolnego; 

2) działania na rzecz środowiska lokalnego; 

3) udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły. 

16. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy. 

§ 16 

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

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

dokumentem. 

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo- 

profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania szkoły, 
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3) opiniowanie wyboru dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych, 

4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

5) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich 

do użytku w szkole, 

6) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela 

za okres stażu. Rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 

Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

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

5. Rada rodziców może: 

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

nauczyciela stażysty; 

2) występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego  w  wnioskami  i  opiniami  

we wszystkich sprawach szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata 

na stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez 

organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

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

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

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

7. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

§ 17 

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

klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych 

zasad funkcjonowania szkoły. 

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

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

jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub 

podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły. 

3. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po 

wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

§ 18 

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

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 

należy do dyrektora szkoły; 

2) przed   rozstrzygnięciem   sporu   dyrektor   jest    zobowiązany    zapoznać 

się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych 

stanowisk; 

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

strony sporu; 
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4) swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

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

powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu  mediacyjnego wchodzi  

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

przedstawiciela do pracy w zespole. 

3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję 

w drodze głosowania. 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. 

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

ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 19 

1. Do realizacji zadań statutowych, szkoła posiada: 

1) sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę; 

3) pracownię komputerową z dostępem do Internetu; 

4) salę gimnastyczną; 

5) boisko sportowe i bieżnię; 

6) gabinet pedagoga; 

7) gabinet profilaktyki zdrowotnej; 

8) świetlicę szkolną; 

9) pokój nauczycielski; 

10) gabinet dyrektora; sekretariat; 

11) składnicę akt; 

12) kuchnię i zaplecze kuchenne; 

13) szatnie; 

14) stołówkę; 

15) pomieszczenia sanitarno-higieniczne; 

16) ogród szkolny. 

§ 20 

 
1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim 

dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień 

września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek po dniu pierwszym września. 

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

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

szkolnego. 

3. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

4. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki. 
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5. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców I samorządu 

uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły 

może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych w wymiarze 8 dni. 

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 5, 

mogą być ustalone: 

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej; 

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone 

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych; 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki, 

lub potrzebami społeczności lokalnej. 

7. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

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

dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust.5. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 

może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

9. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.8 , dyrektor szkoły wyznacza 

termin odpracowania tych dni w wolne soboty. 

10. W dni, o których mowa w ust.8, szkoła nie organizuje zajęć wychowawczo-opiekuńczych. 

11. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o możliwości udziału 

uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły. 

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

oznaczony, jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

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

klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi   

i inne. 

13. Zajęcia, o których mowa w ust. 8, podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez 

dyrektora terminie. 

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

w systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym – klasy I-III, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym – klasy IV-VIII. 

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

arkusz organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie opracowany przez 

dyrektora szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego 

szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ nadzoru pedagogicznego. 
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16. Na   podstawie   zatwierdzonego   arkusza   organizacyjnego   szkoły   dyrektor,   

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

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

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

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania. 

18. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla 

danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. 

19. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków  nauki  i   bezpieczeństwa   z   uwzględnieniem   zasad   określonych  

w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. 

20. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem 

nauczania, 

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

3) 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, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

12 ust. których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy 

z dnia stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego     

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. 

zm.4)), organizowane w trybie określonym w tych przepisach; 

4) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego 

szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

5) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

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

nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów 

nauczania; 

21. 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: etyki, zajęcia WF-u; 

4) w toku nauczania indywidualnego; 

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

6) w formie zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej; 

7) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą; 
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8) dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić 

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

22. Przerwy lekcyjne trwają 5 i 10 minut, dwie po 15 minut. 

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

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

nie więcej niż 27. 

24. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

25. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

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

zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

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

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

27. Uczniowie klas IV-VIII w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego dokonują wyboru 

form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych 

przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez 

radę pedagogiczną i radę rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły. 

28. Zajęcia, o których mowa w ust. 27, mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, 

pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach: 

1) zajęć sportowych; 

2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; 

3) zajęć tanecznych; 

4) aktywnych form turystyki. 

29. Na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach IV-VIII, dokonuje się podziału 

na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie 

nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

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

stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach 

oddziałowych do 24 uczniów. 

31. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. 

32. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. 

33. Zajęcia wychowania  fizycznego  mogą  być  prowadzone  łącznie  dla  dziewcząt 

i chłopców. 

34. 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 nie więcej niż na połowie godzin 

obowiązkowych, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej; 

§ 21 

1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę etyki lub religii zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

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

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

zmienione. 

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

wychowawczymi. 
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4. 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 opiekunów do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę 

religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych. 

5. 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. 

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

w dwóch rodzajach zajęć. 

7. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza 

się każdą z ocen. 

8. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę 

nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii lub inni na polecenie dyrektora 

szkoły. 

§ 22 

 
9. Uczniom danego oddziału lub  grupie międzyoddziałowej organizuje  się zajęcia 

z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, 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. 

10. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach „Wychowania o życia w rodzinie”, jeżeli jego 

rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w 

zajęciach. 

11. Zajęcia „Wychowania o życia w rodzinie” nie podlegają ocenie i nie mają wpływu 

na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez 

ucznia. 

§ 23 

 
1. Zasady zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych: 

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica 

ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach 

wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany 

uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia 

z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia; 

2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania 

ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać 

na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba że rodzice ucznia złożą oświadczenie 

o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego 

(zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”; 
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3) uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia 

z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia  

z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z autyzmem lub posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu 

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

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może 

zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego 

poza szkołą. 

 
§ 24 

 
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) dzienniki pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentujące realizację zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych; 

logopedycznych, socjoterapeutycznych; 

2) dziennik świetlicy szkolnej; 

3) dziennik pedagoga. 

§ 25 

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

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

szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalen ie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia 

oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, 

opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej. 

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości 

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach 

z różnych przedmiotów. 

3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne. 

4. Do zadań biblioteki należy: 

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

nośników cyfrowych itp.); 

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów; 

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej; 

4) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej 

i medialnej; 
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5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania; 

6) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania 

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

7) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie 

wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań 

i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu 

wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek; 

8) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych 

i informacyjnych; 

9) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych; 

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

lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z: 

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c) informowanie o aktywności czytelniczej, 

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

w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów 

multimedialnych; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników 

metodycznych i czasopism pedagogicznych, 

b) organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych 

w bibliotece, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów 

multimedialnych; 

3) rodzicami, poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów 

multimedialnych, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz 

innych dokumentów prawa szkolnego, 

e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi; 

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych. 

6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 
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a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni i w czytelni, 

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, także w rozwijaniu kultury 

czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia, 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

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

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły, 

c) gromadzenie, wypożyczanie i udostępnianie podręczników i materiałów 

edukacyjnych, 

d) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

e) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

f) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne i konserwacja 

zbiorów, 

g) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej, 

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

i) indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów, 

j) planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki 

oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych, 

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

stanu czytelnictwa w szkole, 

7. Współpraca biblioteki szkolnej ze środowiskiem lokalnym, innymi bibliotekami 

oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi odbywa się poprzez: 

1) organizowanie lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych; 

2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym (w tym przedstawień, wystaw itp.); 

3) organizację wycieczek do innych bibliotek; 

4) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa; 

5) udział w spotkaniach z pisarzami, ludźmi kultury; 

6) udział w różnorodnych konkursach, w tym czytelniczych, poetyckich i plastycznych 

itp. 

7) wymianę wiedzy i doświadczeń. 

8. Nauczyciel bibliotekarz ponadto: 

1) decyduje w sprawie doboru, form organizacyjnych i środków dydaktycznych 

w pracy biblioteki; 

2) decyduje o planie i programie działania biblioteki; 

3) ma prawo współdecydować o ocenie z zachowania uczniów; 

4) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych 

dla uczniów, a także ustanawiać własne formy nagradzania i motywowania 

uczniów. 

9. Godziny pracy biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa „Regulamin 

biblioteki”. 
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10. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności 

i planie pracy biblioteki. 

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

i innych ofiarodawców. 

§ 26 
 

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. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

przed i po zajęciach dydaktycznych  oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień     

i umiejętności. 

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

w grupie nie powinna przekraczać 25. 

4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony 

przez dyrektora. 

5. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych 

przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły. 

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

w zależności od możliwości szkoły. 

7. Nauczyciel świetlicy realizuje następujące zadania: 

1) wspomaga proces dydaktyczny szkoły; 

2) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców; 

3) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej, umożliwiają 

uczniom odrabianie pracy domowej; 

4) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką; 

5) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego; 

6) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki 

dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień; 

7) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze; 

8) upowszechniają  kulturę  zdrowotną  i kształtują nawyki higieny, czystości 

oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

9) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność; 

10) przeciwdziałają   niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji. 

8. Świetlica realizuje swoje zadania wg. programu profilaktyczno-wychowawczego 

obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć. 

9. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym 

przez dyrektora szkoły. 

10. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców osobiście 

lub przez osoby upoważnione. 

11. W przypadku złożenia przez rodziców oświadczenia określającego dni i godziny, 

w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót 

ucznia do domu. 
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12. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu 

określającego koniec pracy świetlicy. 

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

Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

 
§27 

1. W szkole nauczyciele pracują w zespołach nauczycielskich. 

2. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły. 

3. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem: 

1) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole; 

2) koordynowania działań w szkole; 

3) zwiększenia skuteczności działania; 

4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami; 

5) doskonalenia współpracy zespołowej; 

6) wymiany doświadczeń między nauczycielami; 

7) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, 

wychowania i organizacji pracy szkoły; 

8) udzielania uczniom, nauczycielom i rodzicom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej; 

9) przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej. 

4. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne. 

5. 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. 

6. Zespołami stałymi są: 

1) zespoły dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli I etapu edukacyjnego i II etapu 

edukacyjnego. W skład zespołów wchodzą wszyscy nauczyciele uczący   

w klasach I – III i w lasach IV – VIII; 

2) zespoły do udzielania pp – w skład zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele  

i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem objętym różnymi formami pomocy pp. 

7. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący. 

8. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków 

zespołu. 

9. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi 

szkoły w terminie do 14 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza 

dyrektor szkoły. 

10. Przewodniczący przedkłada na Radzie Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego 

sprawozdanie z prac zespołu. 

11. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania 

okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega 

rozwiązaniu. 

12. Nauczyciel zatrudniony w szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego 

zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela. 

13. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu. 

14. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa. 
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§28 

1. Nauczyciele danego etapu edukacyjnego tworzą zespół dydaktyczno- wychowawczy. 

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący. 

3. Do zadań zespołu należy: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

a także w sprawie wyboru programów nauczania, wyboru podręczników lub 

materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz 

sposobów badania wyników nauczania i zachowania; 

3) organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,  

a także w uzupełnieniu ich wyposażenia; 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych  

i eksperymentalnych programów nauczania; 

6) planowanie wspólnych działań w zakresie działań wychowawczych, 

profilaktycznych, planowanie działań z wiązanych z realizacją projektów 

międzyklasowych, np. wycieczek projektów edukacyjnych, imprez i uroczystości. 

4. Zespoły opracowują corocznie plany pracy i przedstawiają go Radzie Pedagogicznej do 

zatwierdzenia. 

§29 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami 

a szkołą wyższą. 

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie    

z odrębnymi przepisami. 

§ 30 

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów dwudaniowych. 

2. 3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie; 

2) uczniowie, których wyżywienie finansuje OPS lub inni sponsorzy lub organizacje; 

3) nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Odpłatność za korzystanie ze stołówki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu  

z organem prowadzącym szkołę. 

§ 31 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie oraz innymi 

placówkami wspierającymi pracę szkoły celem: 

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających 

uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 
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2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia 

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

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

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

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków 

tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców. 

ROZDZIAŁ 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 32 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i pracowników  obsługi 

na stanowiskach niepedagogicznych. 

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

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych 

oraz ustawa Kodeks pracy. 

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

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

wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące 

pracowników samorządowych. 

4. Wszystkich pracowników obowiązują: 

1) regulamin Pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie; 

2) postanowienia niniejszego Statutu; 

3) zarządzenia Dyrektora. 

§ 33 

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

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

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

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

przez szkołę; 

2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć 

pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie przepisów 

bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie; 

3) kontrolowanie obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłoczne 

informowanie wychowawcy klasy o niezapowiedzianej nieobecności; 

4) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie 

najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego 

programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form 

organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom 

zrozumienia  istoty  realizowanych   zagadnień,   motywowanie   uczniów 

do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór 

odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów; 
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5) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka; 

6) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie 

z ideą demokracji, pokoju  i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  

i światopoglądów; 

7) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych 

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

dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

8) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

9) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, 

na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

10) 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; 

11) 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, 

 
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. 

12) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy  i 

umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny; 

13) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnych 

zasadach oceniania; 

14) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica; 
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15) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania; 

16) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach 

według formy ustalonej w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania; 

17) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań 

przygotowanie do udziału w konkursach, zawodach; 

18) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, 

rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą; 

19) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym; 

20) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów; 

21) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej; 

22) aktywny udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i udział   

w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych 

formach doskonalenia  organizowanych  przez  OKE  lub  inne  instytucje  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN; 

23) 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; 

24) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę 

międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie o nieobecności w pracy; 

25) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć; 

26) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie 

prawidłowych wpisów do dzienników zajęć, arkuszy ocen i innych dokumentów 

kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie 

godności osobistej ucznia; 

27) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona 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) troskę się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły, 

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

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio   

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

przepisami dla danego stanowiska; 

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

opiekuńcze i wychowawcze; 

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

i doskonaleniem zawodowym. 
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§ 34 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli uczącym w tym oddziale, zwanym dalej wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądanym jest, 

aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania, czyli: 

1) edukacja wczesnoszkolna klasy I – III 

2) klasy IV- VIII 

3. Jeżeli warunki organizacyjne i kadrowe pozwalają, jeden wychowawca może pełnić 

funkcję wychowawcy klasy od klasy I do klasy VIII. 

§ 35 

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

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz 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) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

9) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

10) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym 

szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania; 

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

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach 

zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach 

szkolnych, problemach wychowawczych; 

12) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad 

wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania 

w domu; 
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13) utrzymywanie  systematycznego  kontaktu   z   nauczycielami   uczącymi  

w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec 

uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce; 

14) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik 

uczenia się; 

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

trudności,  odporności  na  niepowodzenia,   porządku   i   punktualności, 

do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy; 

16) 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; 

17) analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami 

i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce; 

18) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie 

przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych; 

19) udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili 

znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

20) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania 

właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków między 

uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie 

atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, 

kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, 

odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły; 

21) rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich; 

22) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie 

czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej 

wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań 

i zamiłowań; 

23) interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich 

działalnością w kołach i organizacjach; 

24) tworzenie  poprawnych relacji interpersonalnych  opartych  na życzliwości   

i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych; 

25) organizowanie w porozumieniu z rodzicami turystyki i wypoczynku – w tym 

wycieczek, wyjazdów na „ zielone szkoły” w klasie III; 

26) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie 

pozytywnych stron ich osobowości; 

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

higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  

i poza szkołą; 

28) współpracę z rodzicami uczniów w sprawach ich zdrowia; 

29) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom; 

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

sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji 

z wnioskami o udzielenie pomocy. 

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii 

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



41  

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; 

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy; 

3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego; 

4) wypisuje świadectwa szkolne; 

5) wykonuje  inne   czynności   administracyjne   dotyczące   klasy,   zgodnie  

z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami 

rady pedagogicznej. 

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

metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach 

edukacyjnych od dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, zespołów dydaktyczno-wychowawczych, doradców metodycznych i 

instytucji wspomagających szkołę. 

6. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem Zespołu za osiąganie celów 

wychowania w swojej klasie. 

7. Dyrektor szkoły może zmienić wychowawcę klasy w następujących przypadkach: 

1) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem; 

2) przeniesienie nauczyciela do innej placówki; 

3) długotrwała nieobecność nauczyciela; 

4) umotywowana, pisemna prośba nauczyciela złożona do dyrektora szkoły; 

5) umotywowany, pisemny wniosek rady rodziców złożony do dyrektora szkoły; 

6) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami 

wychowawczymi. 

8. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn wymienionych w ust. 8 

także w trakcie trwania roku szkolnego. 

9. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. 

Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

10. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem 

samorządu klasowego i klasowej rady rodziców. 

11. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora 

szkoły, którego decyzja jest ostateczna. 

§36 

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie 

indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia; 

2) diagnozowanie  przyczyn   niepowodzeń   edukacyjnych   lub   trudności   

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 
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3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych podejmowanie działań z zakresu 

profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów; 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych stanowiących barierę 

ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu 

uczniowskiego; 

5) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) określanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym ucznia; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

10) podejmowanie działań wychowawczych  i  profilaktycznych  wynikających  

z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem 

rodziców i wychowawców; 

11) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; 

12) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad 

w zakresie wychowania; 

13) wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, 

rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, 

szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

14) współpraca  z  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną  oraz   instytucjami 

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia; 

15) pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo- 

profilaktycznego; 

16) nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, 

poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji; 

17) przewodniczenie zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych; 

18) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Na drzwiach wejściowych gabinetu pedagoga umieszcza się godziny dyżuru 

pedagoga. Wszelkie informacje do rodziców widnieją na stronie internetowej szkoły. 
 

§37 

1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności: 

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  i  nauczycieli  w  zakresie  stymulacji  rozwoju  mowy  uczniów  

i eliminowania jej zaburzeń; 
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3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
§38 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie,   aktualizacja   i   udostępnianie   informacji   edukacyjnych  

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę 

i placówkę; 

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

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole; 

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć; 

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub 

placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę 

realizującego zadania, o których mowa w ust. 1. 

§ 39 

1. Nauczyciele oraz inni pracownicy realizują zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa  dzieciom  w  czasie  zajęć  organizowanych  przez  szkolę,  

a w szczególności: 

1) nauczyciele zapewniają pełną opiekę podczas zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i nadobowiązkowych, imprez szkolnych i środowiskowych, 

wycieczek i wyjść poza teren szkoły; 

2) rzetelnie pełnią dyżury podczas przerw międzylekcyjnych; 
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3) sprawdzają na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów 

i odnotowują nieobecności; 

4) natychmiast reagują na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci 

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla niego lub pozostałych wychowanków 

5) nauczyciele i pracownicy obsługi zwracają uwagę na osoby postronne 

przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby zawiadamiają o nich 

dyrektora , a pod jego nieobecność osobę pełniącą obowiązki dyrektora; 

6) niezwłocznie zawiadamiają dyrektora a pod jego nieobecność osobę pełniąca 

obowiązki dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

wychowanków; 

7) na bieżąco dokonują przeglądu sprzętu, pomocy w salach, w których przebywają 

dzieci pod kątem bezpieczeństwa; 

8) natychmiast zgłaszają dyrektorowi wady, usterki, uszkodzeń w pomieszczeniach. 

2. Pracownicy administracji i obsługi maja obowiązek reagować w każdej sytuacji, gdy 

dostrzegą zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka, podejmując działania na miarę 

swych kompetencji oraz niezwłocznie powiadamiając o zagrożeniu nauczyciela 

dyżurującego, wychowawcę lub dyrektora. 

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza 

jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): 

1) na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta 

z publicznych środków lokomocji, 

2) na15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub 

udaje się poza miejscowość, 

3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej. 

4. Szkoła zgłasza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej 

przed wyjazdem na wycieczkę. 

 
 

ROZDZIAŁ 6 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

§ 40 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać 

wychowawczą rolę rodziny. 

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego 

i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

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

o realizacji obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka 

zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą), 
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5) zapewnienia dziecku pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły 

i w czasie jego powrotu; 

6) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania 

dziecka ze szkoły;. 

7) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy; 

8) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej; 

9) odpowiedzialności materialnej za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody. 

§ 41 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów 

konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice 

mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) porad pedagoga szkolnego; 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka 

i rodziny; 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły; 

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań 

z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania) 

6) działalności w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez regulamin 

rady rodziców; 

7) występowania wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę 

wychowawcy klasy; 

§ 42 

1. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane 

jest poprzez: 

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i 

wychowawczych przez: 

a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności 

rodzicielskie, 

b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności 

związanych z wychowaniem dziecka, 

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

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę 

www, inne materiały informacyjne, 

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

w nauce przez edukację na temat procesów poznawczych dzieci, 

d) instruktaż pomocy dziecku w nauce, 

3) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez: 

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu, 

b) inspirowanie rodziców do działania, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców, 

d) wskazywanie obszarów działania, 

e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców; 
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4) włączanie rodziców opiekunów w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do 

prac rady rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla 

szkoły decyzji; 

5) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie 

rozwiązywania problemów dzieci przez: 

a) ustalanie form pomocy, 

b) pozyskiwanie środków finansowych, 

c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, 

d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności 
 

ROZDZIAŁ 7 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 43 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia 

rodziców. 

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

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami. 

3. Obowiązek szkolny 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. 

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli: 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym przyjęcie do I klasy; 

2) lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

 
§ 44 

1. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej, do której 

zostało przyjęte dziecko. 

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. 

3. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego. 

4. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

5. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło 

spełnianie obowiązku szkolnego. 

6. Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka spoza obwodu 

szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez niego 

spełniania obowiązku szkolnego. 

§ 45 

1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie 

decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na 

wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje 

art. 16 ust. 8 - 14 ustawy o systemie oświaty. 
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2. Dziecko, spełniając odpowiednio obowiązek szkolny w formie jak w ust. 1, może 

otrzymać 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. 

3. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność 

w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych 

w szkole podstawowej. 

5. 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 której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku 

szkolnego poza szkołą obwodową. 

 
§ 46 

 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Każdy uczeń w szkole ma prawo do: 

1) znajomości zapisów Statutu Szkoły 

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

3) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole; 

4) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; 

5) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 

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

7) jawnej i  umotywowanej  oceny  postępów  w  nauce  i  zachowaniu,  zgodnie 

z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

8) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności 

szkolnej; 

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

ze swoimi możliwościami i umiejętnościami; 

10) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę 

klasy; 

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

przepisach; 

12) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 

13) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

14) ) korzystania z opieki zdrowotnej w szkole; 

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

określonych przez dyrektora szkoły; 

16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową; 

17) zwracania się do dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych 

oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień; 
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18) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw 

innych; 

19) do ochrony prywatności; 

20) do  uzyskania  pomocy  materialnej:  do  stypendium  socjalnego,  posiłków   

w stołówce i zasiłków losowych po spełnieniu określonych warunków; 

21) wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych bez 

konieczności odrabiania pracy domowej; 

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

komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu 

decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego 

stanowiącego wniosek o takie zwolnienie; 

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

24) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcowo rocznej klasyfikacji uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach 

rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 

edukacyjnych; 

25) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców/prawnych 

opiekunów; 

26) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na dwa 

tydzień, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

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

nauczycielem przedmiotu, a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie 

poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej. 

28) uczeń na prawo dwa razy w ciągu roku szkolnego („mikołajki”, Dzień Dziecka) 

skorzystać z możliwości anulowania jednej oceny z dowolnego przedmiotu. Fakt 

anulowania oceny wychowawcy oznaczają w dzienniku czarnym kółkiem wokół 

anulowanej oceny. Nie dotyczy to ocen z zadań klasowych. 

29) każdego dnia losowany jest   „szczęśliwy numerek”. Uczeń, którego numer   

w dzienniku wylosowano, jest zwolniony z odpowiedzi ustnej i kontroli pracy 

domowej. 

3. Dyrektor wraz z zarządem samorządu uczniowskiego organizuje co najmniej dwa razy w 

roku  spotkania  z  wszystkimi  uczniami  szkoły  w  celu  wymiany  opinii,  uwag    

i wniosków dotyczących uczniów. 

4. Na terenie szkoły dopuszcza się posiadanie telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. Zabrania się korzystania z ww. urządzeń podczas trwania zajęć 

edukacyjnych. 

§ 47 

 
1. Uczeń lub jego rodzice w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, 

o których mowa w Konwencji o Prawach dziecka, mogą złożyć skargę do wychowawcy 

klasy lub do dyrektora szkoły. 

2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie. 

3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 

4. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni roboczych od jej złożenia, jeśli nie wystąpiły 

okoliczności uniemożliwiające rozstrzygnięcie w tym terminie. Do skarg 
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nierozpatrzonych w terminie 7 dni stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

 
§ 48 

 
1. Każdy uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie; 

2) posiadania ważnej legitymacji uczniowskiej; 

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

4) przestrzegania regulaminów pracowni i przepisów BHP na terenie szkoły; 

5) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia 

w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; 

6) osiągania jak najlepszych wyników w nauce; systematycznie rozwijać swoje 

zainteresowanie i doskonalić swoje umiejętności; 

7) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły; 

8) nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy; 

9) 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; 

10) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia; 

11) usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie; 

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

traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych; 

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

14) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości; 

15) dbać o kulturę języka; 

16) kultywować i wzbogacać tradycje szkoły; 

17) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich 

szkodliwych nałogów: nie palić wyrobów tytoniowych/ e-papierosów, nie pić 

alkoholu i napojów energetyzujących, nie używać środków odurzających; 

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

przyczyn od nich niezależnych; 

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

dobranej fryzury; 

 
§ 49 

1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju 

uczniowskiego. 

2. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach 

obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów. 

3. Uczeń ma obowiązek posiadania stroju galowego – biała bluzka/koszula, czarna 

lub granatowa spódnica/spodnie   i występowania w nim w szkole i poza nią   

w określonych sytuacjach. 
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4. Na początku każdego roku szkolnego dyrektor wspólnie z radą pedagogiczną ustala 

kalendarz uroczystości, podczas których obowiązuje noszenie stroju galowego. 

5. Dyrektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady 

pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców 

i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor złożonego 

przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu 

uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 rozpatruje dyrektor w terminie nie dłuższym niż 

3 miesiące. 

7. Wzór jednolitego stroju ustala dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, radą 

pedagogiczną i samorządem uczniowskim. 

8. Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie 

sportowe z bezpieczną podeszwą. 

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

o podeszwach niepozostawiającej śladów. 

 
§ 50 

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

uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze 

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

przedmiotu po spełnieniu warunków: 

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

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

dniu; 

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

zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności 

na zajęciach. 

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

uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze 

na zajęciach informatyki, drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego 

przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu 

pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi. 

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

wybranych ćwiczeń fizycznych, informatyki, drugiego języka, o ile jest wprowadzony, 

po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły. 

 
§ 51 

 
1. Uczniom nie wolno: 

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

o podobnym działaniu; 

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, 

napojów energetyzujących i innych środków o podobnym działaniu; 

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



51  

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

międzylekcyjnych; 

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 podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych 

informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły; 

8) zapraszać obcych osób do szkoły bez wiedzy wychowawcy lub dyrektora. 
 

§ 52 

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

lub inne urządzenia elektroniczne np. odtwarzaczy MP3 itp. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu. 

3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3 itp. 

4. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego): 

1) nawiązywanie połączenia telefonicznego; 

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) wykonywania obliczeń. 

5. W przypadku innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 itp. Pojęcie 

„używanie” dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym 

urządzeniu. 

6. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej 

świetlicy, bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon. 

7. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być 

używany. 

8. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą 

osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji, dodatkowo 

konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

9. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami i mówienia ważnej sprawy uczeń 

ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie 

telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie 

szkoły. 

10. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły: 

1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w „klasowym zeszycie uwag”; 

2) nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego 

telefonu do rodziców w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji      

i poinformowania o decyzji w sprawie dalszego postępowania; 

3) telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie 

4) Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić 

do rodziców ucznia. 
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11. Pracownik szkoły odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” 

ma obowiązek: 

1) wyłączyć go przy właścicielu i oddać kartę SIM; 

2) wypisać pokwitowanie (2 egzemplarze, wzór w sekretariacie szkoły), w którym 

powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. 

zabrania aparatu, typ aparatu, nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela; 

3) przekazać jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi. 

12. Rodzic jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne. 

13. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego 

skutkuje odpowiednim wpisem w zeszycie uwag i upomnieniem dyrektora szkoły. 

W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły. 
 

§ 53 

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; 

5) 100% frekwencję; 

6) udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. 

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, 

2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej, 

3) list pochwalny do rodziców; 

4) dyplom, 

5) nagrody rzeczowe, 

4. Nagrody finansowane są przez radę rodziców oraz z budżetu szkoły. 

5. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem 

pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał 

średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz 

wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. 

6. Co roku poznawana jest nagroda Dyrektora Szkoły dla ucznia, który otrzymał 

najwyższy wynik w egzaminie zewnętrznym. 

7. Jeżeli w danym roku nie przeprowadza się egzaminu zewnętrznego nagrodę 

Dyrektora Szkoły otrzymuje uczeń, który ma osiągnięcia artystyczne, sportowe lub 

naukowe przynajmniej na szczeblu gminnym. 

8. 6. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, 

zgodnie z regulaminem. 

9. O przyznaniu nagrody Dyrektora Szkoły decyduje rada pedagogiczna na zebraniu 

klasyfikacyjnym. 

10. Najlepszemu uczniowi przyznawana jest także nagroda Wójta Gminy Bobrowniki 

zgodnie z odrębnym regulaminem. 



53  

11. Odwołanie się od przyznanej nagrody przysługuje uczniom, rodzicom oraz osobie 

nagrodzonej. Odwołanie od nagrody wnosi się do osoby, która przyznała nagrodę 

(wychowawca, dyrektor szkoły) w terminie siedmiu dni od ogłoszenia informacji 

o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej. 

12. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: wychowawca, pedagog szkolny, w terminie 

do 7 dni od dnia wniesienia odwołania. 

13. Decyzja komisji jest ostateczna. 

§ 54 

1. Formy kar stosowanych wobec uczniów to: 

1) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, 

2) nagana wychowawcy przed klasą, 

3) nagana dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły, 

4) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych, szkolnych , wycieczkach 

2. Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wymierzonej kary. Odwołanie składa 

się do dyrektora poprzez wychowawcę klasy lub przedstawiciela Samorządu 

Uczniowskiego. 

3. Odwołanie ucznia od wymierzonej kary powinno być rozpatrzone przez dyrektora 

szkoły w terminie nieprzekraczającym 7 dni. 

4. Dyrektor może postanowić: 

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, 

2) odwołać karę, 

3) zmienić wysokość kary, 

4) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

5. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

6. Karą szczególną dla ucznia może być przeniesienie do innej szkoły. 

7. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

§ 55 

1. Rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego 

przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły 

podejmuje śląski kurator oświaty. 

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do będące złożenia wniosku o przeniesienie 

do innej szkoły: 

1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem 

zdrowia dla innych uczniów lub pracowników szkoły; 

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

3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej 

lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych; 

4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 

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; 
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10) notoryczne łamanie postanowień statutu szkoły mimo zastosowania 

wcześniejszych środków dyscyplinujących; 

11) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej; 

12) fałszowanie dokumentów szkolnych; 

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego. 

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

szkoły. 

4. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu 

oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa 

(kpk), dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania. 

5. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje 

posiedzenie Rady Pedagogicznej szkoły. 

6. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być 

wychowawca klasy, pedagog szkolny. Uczeń może się również zwrócić o opinię 

do samorządu uczniowskiego. 

7. Wychowawca ma obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej pełną analizę 

postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania 

analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca 

klasy informuje radę pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach 

wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, 

rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp. 

8. Rada pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, 

podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. 

9. Rada pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły. 

10. 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. 

11. Dyrektor szkoły kieruje sprawę do śląskiego kuratora oświaty. 

12. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice. 

13. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego 

w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

14. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać 

na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji. 

 
§ 56 

1. Nieobecność ucznia na zajęciach uzasadniają tylko: choroba, pobyt w szpitalu, 

ośrodku rehabilitacyjnym, sanatorium, wizyty lekarskie, badania specjalistyczne, 

wypadki, zdarzenia losowe. 

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania 

oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły. 

3. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

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

rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich 

upoważnioną. 
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4. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela 

wychowawca klasy na podstawie pisemnej prośby rodziców. 

5. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyska zgodę dyrektora 

szkoły. 

6. W wyjątkowych sytuacjach zwolnienie ucznia może się odbyć na telefoniczną prośbę 

rodziców. W tym przypadku wychowawca klasy zobowiązany jest do sprawdzenia 

tożsamości dzwoniącego. 

7. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy 

na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego 

o przyczynie nieobecności. 

8. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej 

nieobecności w szkole do siódmego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym 

dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych. 

9. Usprawiedliwienia mogą także dokonać rodzice podczas spotkania z wychowawcą – 

zebranie klasowe, konsultacje. 

10. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych 

(pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora. 

11. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia. 

12. W przypadku opuszczenia przez ucznia 50% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu 

w półroczu (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel 

przeprowadza egzamin klasyfikacyjny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów  

i za zgodą rady pedagogicznej. 

13. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w sanatorium lub szpitalu 

z powodu choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej 

frekwencji oddziału. 

 
§ 57 

1. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, 

przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez 

radę rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, dyrektor 

szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy 

zachowaniu ubezpieczenia. 

4. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły jest posiadanie ubezpieczenia 

od następstw od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas wyjazdów 

zagranicznych. 

 
 
 

1. Ocenianiu podlegają: 

ROZDZIAŁ 8 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 58 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

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

oceniania wewnątrzszkolnego. 
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3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności    

w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych 

w statucie szkoły. 

5. 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 

7) i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

8) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych 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, przeprowadzanie 

egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie 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; 

7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. W ocenianiu obowiązują zasady: 

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

2) zasada częstotliwości i rytmiczności - uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie; 
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3) ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych; 

4) zasada jawności kryteriów - uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające 

ocenie; 

5) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

6) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

7) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji 

w oparciu o okresową ewaluację. 

§ 59 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców 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 i sposobie oraz kryteriach zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są: 

1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu; 

2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp 

w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych 

na konsultacje dla rodziców; 

3) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece - dostęp do informacji 

możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej; 

4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą. 

3. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 

lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 

§ 60 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 
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a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku 

szkolnego, 

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

końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone 

są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku 

nauczania danej edukacji oraz na podstawie i konkursów uprawniających 

do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena 

klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 

 
§ 61 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

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

wpisaniu do dziennika 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. Oceny wpisywana jest do dziennika. 

4. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci: 

1) na zebraniach ogólnych; 

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

3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem; 

4) prace wypożycza nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich rodzicom. 

5. Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są w ciągu tygodnia nauczycielowi. 

 
§ 62 

1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną. 

2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie 

w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, 

braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma 

prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel 

realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania. 

3. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia 

uzasadniane są pisemne. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą 

następujące treści: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności; 

3) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę; 

4) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej. 

4. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego 

uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel 

przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie pracy przez nauczyciela w czasie 

konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych 

spotkań z rodzicem. 
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5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki , plastyki, muzyki należy 

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

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego -także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
 

§ 63 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne 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 cyfry, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. 

3. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen 

w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 

4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia 

ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań. Znaków nie 

stosuje się przy ocenach celującej i niedostatecznej. 

§ 64 

1. Ocenie podlegają następujące rodzaje aktywności uczniów: 

1) prace pisemne: 

a) sprawdzian, praca klasowa, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez 

nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne, 

b) kartkówka, czyli pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej 

3 ostatnich lekcji, zapowiedziana z jednodniowym wyprzedzeniem, 

c) zadania domowe; 

d) testy kompetencji 

2) wypowiedzi ustne: 

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 

b) wystąpienia (prezentacje), 

c) samodzielne prowadzenie elementów lekcji; 

3) sprawdziany praktyczne; 

4) projekty grupowe; 

5) wyniki pracy w grupach; 

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, 

7) prezentacje multuimedialne, plakaty, itp.; 

8) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, 

9) zeszyt przedmiotowy. 

2. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania 

punktów na ocenę: 
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1) niedostateczny 0% - 29% 

2) dopuszczający 30% - 44% 

3) dopuszczający + 45% - 49% 

4) dostateczny 50% - 64% 

5) dostateczny + 65% - 74% 

6) dobry 75% - 84% 

7) dobry + 85% - 89% 

8) bardzo dobry 90% - 99% 

9) celujący 100% 

1) Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel 

stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę: 

1) niedostateczny 0% - 19% 

2) dopuszczający 20% - 34% 

3) dopuszczający + 35% - 39% 

4) dostateczny 40% - 55% 

5) dostateczny + 56% - 64% 

6) dobry 65% - 74% 

7) dobry + 75% - 79% 

8) bardzo dobry 80% - 89% 

9) celujący 90%-100% 

3. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia 

do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy 

oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 

4. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów 

przekładane. 

5. Informacje o sprawdzianie pisemnym zamieszcza się na stronie internetowej szkoły 

w odpowiedniej zakładce wraz z datą i zakresem treści przewidzianych do sprawdzenia. 

6. Każdy uczeń, który opuścił sprawdzian lub pracę klasową z powodu co najmniej 

tygodniowej nieobecności usprawiedliwionej musi je zaliczyć w terminie uzgodnionym 

nauczycielem – nie później jednak niż do 10 dni roboczych od daty powrotu do szkoły 

po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym 

terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu 

sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel 

może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu. 

7. Uczeń może poprawić każdą ocenę. 

8. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania 

sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej. 

9. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania 

ocen z przedmiotu, którego uczy. 

10. Uczniowi przysługuje 3 razy w półroczu „nieprzygotowanie” i „brak pracy” bez podania 

przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane kartkówki 

i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie) i brak pracy (bp) na początku lekcji. 

Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

11. Tygodniowo mogą odbyć się trzy sprawdziany pisemne, a w jednym dniu nie więcej niż 

jeden sprawdzian. 

12. W ciągu miesiąca liczba sprawdzianów nie może przekroczyć 8. 
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13. Prace  klasowe,  sprawdziany,  wypracowania   klasowe,   testy   kompetencji   

są obowiązkowe. 

14. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów 

w terminie do 1 tygodnia od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu 

zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz 

w okresach świąt, ferii. 
§ 65 

1. W klasach I-III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna są opisowe 

z wyjątkiem religii i etyki na koniec roku. 

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 specjalnych 

5) uzdolnieniach ucznia; 

6) 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 informując ucznia o tym, jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, 

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

opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w 

zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności 

wynikającego z rozwoju ucznia. 

5. Wychowawca klasy informuje rodziców o trudnościach w nauce, uzdolnieniach 

dziecka, o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowania oraz postępach w tym 

zakresie poprzez: 

1) zebrania ogólnoszkolne, 

2) zebrania klasowe, 

3) indywidualne rozmowy, 

4) rozmowy telefoniczne, 

5) adnotacje w zeszycie przedmiotowym. 

6. Sprawdziany  pisemne obejmujące szerszy  zakres   materiału zapowiada się 

z kilkudniowym wyprzedzeniem. 

7. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje w ciągu tygodnia od daty 

ich napisania, a jego rodzice otrzymują je do wglądu na zebraniu klasowym lub na 

wcześniejsze żądanie. 

8. Sprawdzone prace pisemne przechowywane są przez nauczyciela w teczkach do 

końca roku szkolnego. 

9. Stosuje się następujące narzędzia ewaluacji osiągnięć ucznia: obserwację, rozmowę, 

szacowanie wytworów prac ucznia, analizę notatek z zeszytów, testy sprawnościowe, 

a także sprawdziany pisemne. 
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10. Ocenianiu podlega: 

1) pisanie z pamięci, 

2) pisanie ze słuchu, 

3) samodzielne prace pisemne, 

4) pisanie (poziom graficzny), 

5) technika czytania, 

6) wypowiedzi ustne, 

7) przygotowanie do lekcji, 

8) rachunek pamięciowy, 

9) rozwiązywanie zadań, 

10) testy, sprawdziany, 

11) prace manualne oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie tych prac, 

12) zaangażowanie w twórczości swobodnej, 

13) podstawy gramatyki, 

14) umiejętności społeczne, 

15) obserwacje przyrodnicze, 

16) sprawność fizyczno-ruchowa, 

17) umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym, 

18) umiejętności w posługiwaniu się komputerem i programami komputerowymi. 

11. Sprawdziany pisemne są oceniane według następujących kryteriów: 

1) 100% - wspaniale, 

2) 99% - 90% - bardzo dobrze, 

3) 89% - 75% - dobrze, 

4) 74% - 50% - postaraj się, 

5) 49% - 30% - musisz jeszcze popracować, 

6) mniej niż 30% - pracuj więcej. 

12. Półroczną i roczną ocenę opisową nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, 

analiz prac ucznia, wypowiedzi. 

13. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców jest 

opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Roczną ocenę opisową 

wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen. 

14. W klasach I – III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, 

sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do 

dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego. 

15. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny 

cyfrowej w zależności od decyzji nauczyciela. 

1) 6 – wspaniale 

2) 5 – bardzo dobrze 

3) 4 – dobrze 

4) 3 – postaraj się 

5) 2 – musisz jeszcze popracować 

6) 1 – pracuj więcej 
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16. Uczeń klasy I - III wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wyróżniającym 

zachowaniem otrzymuje na zakończenie roku szkolnego nagrodę książkową. 

17. Nagroda książkowa przyznawana jest także za 100% frekwencję. 

18. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

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

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców. 

19. Wprowadza się do stosowania w dzienniku lekcyjnym następujące skróty: 

1) bp. – oznaczający brak pracy u ucznia, 

2) np. – oznaczający, że uczeń jest nieprzygotowany do zajęć. 

3) bz. – oznaczający brak zeszytu u ucznia. 

 
§ 66 

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 się ucznia. 

4) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. 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. 

5. Ocena zachowania uwzględnia: 

1) stosunek ucznia do szkolnej dyscypliny; 

2) zaangażowanie w życiu szkoły i najbliższego mu środowiska; 

3) funkcjonowanie w grupie rówieśniczej; 

4) kulturę osobistą, poszanowanie i respektowanie norm etycznych; 

5) obowiązkowość, dokładność, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych 

osób; 

6) okazywanie szacunku innym osobom, 

7) tendencje rozwoju osobowości. 
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6. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną 

opisową. 

1) W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie skrótów: 

a) W – wyróżniające, 

b) B – bez zastrzeżeń, 

c) N – niezadowalające 

7. 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. 

8. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej 

wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii 

uczniów danej klasy oraz opinii ocenianego ucznia. 

9. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem. 

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

11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

13. Zachowanie ucznia ocenia się w siedmiu kategoriach opisowych. Każda kategoria 

zawiera poszczególne wymagania określające konkretne zachowania ucznia. Cyfry 

przy wybranym zapisie oznaczają liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej 

kategorii. Suma punktów zamieniana jest na ocenę według ustalonej skali: 

 
 
 

 
zachowanie 

 
 

 
wzorowe 

 
 
 

bardzo 

dobre 

 
 

 
dobre 

 
 

 
poprawne 

nieodpowiednie 

(bez względu na 

sumę punktów, 

jeżeli w co 

najmniej pięciu 

kategoriach uczeń 

otrzymał 0 

punktów) 

 
 

 
naganne 

punktacja 
200 i 

wyżej 
199- 162 

161 - 

108 
107 - 66 65 - 1 0 
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14. Kategorie oceny zachowania. 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

a) stosunek do nauki – przygotowanie do lekcji, odrabianie prac domowych 

(0-10 p.) 

b) pełnienie dyżurów w klasie (0-5 p.) 

c) punktualność (0-5 p.) 

d) Odpowiednie obuwie (0-5 p.) 

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

a) sumienność, poczucie odpowiedzialności, dotrzymywanie ustalonych 

terminów: 

 zwrot książek do biblioteki (0-5 p.) 

 zwracanie poświadczonych podpisem rodziców sprawdzianów, testów, 

zgód i innych dokumentów (0-10 p.) 

postawa społeczna ucznia: 

 praca w wolontariacie (0-10 p.) 

 praca w samorządzie (0-10 p.) 

 pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych (0-5 p.) 

 dbanie o wystrój klasy (0-5 p.) 

 utrzymywanie porządku w klasie (0-10 p.) 

 pomoc koleżeńska (0-5 p.) 

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły, 

a) Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych (0-5 p.) 

b) Kulturalne zachowanie podczas wydarzeń szkolnych (0-5 p.) 

c) Szanowanie uroczystości szkolnych poprzez odpowiedni strój (0-5 p.) 

4) Dbałość o piękno mowy ojczystej, 

a) Używanie zwrotów grzecznościowych (0-15 p.) 

b) Nieużywanie słów wulgarnych i obraźliwych w stosunku do innych osób (0-10 

p.) 

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, 

a) Przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły, w drodze 

do szkoły i poza szkołą 

 Niehałasowanie podczas przerw (0-10 p.) 

 Niewychodzenie poza teren szkoły bez nadzoru nauczyciela (0-10 p.) 

 Niestwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych (0- 

10 p.) 

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

a) Postawa moralna i społeczna ucznia: 

 właściwe zachowanie podczas zajęć lekcyjnych (0-15) 

 nieużywanie telefonów komórkowych podczas lekcji (0-10) 

 szanowanie mienia szkolnego i publicznego (0-10) 

 właściwe zachowanie podczas wyjazdów, wyjść i wycieczek szkolnych (0- 

15) 
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7) Okazywanie szacunku innym osobom, 

a) Takt i kultura w stosunkach z ludźmi: 

 właściwa postawa wobec nauczycieli oraz  pracowników 
niepedagogicznych (0-15), 

 właściwa postawa wobec (0-15), 

 kultura w środowisku rówieśniczym (0-15). 

8) Punkty do dyspozycji wychowawcy. 

a) Uczeń otrzymuje dodatkowe punkty (1-25) za nieuwzględnione w powyższych 

obszarach zachowania i postawy. 

b) Wychowawca ma prawo obniżyć ocenę do nieodpowiedniej za ciężkie 

naruszenie zasad zachowania: 

 pobicia 

 kradzieże 

 wandalizm 

 palenie papierosów, spożywanie alkoholu i stosowanie innych używek 

 cyberprzemoc 

c) W wyżej wymienionych przypadkach wychowawca zasięga opinii zespołu 

w składzie: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawca klasy, przedstawiciel 

Samorządu Uczniowskiego. 

 

 
Miesiąc 

      

Półrocze 

 
Punkty do 

uzyskania 

Max ilość 

punktów 

w danym 

obszarze 

1. Wywiązywanie się z 

obowiązków ucznia 

 

Stosunek do nauki - przygotowanie 

do lekcji, odrabianie prac 

domowych; 

      0-10  

 
25 

Pełnienie dyżurów w klasie;       0-5 

Punktualność;       0-5 

Zmiana obuwia;       0-5 

2. Postępowanie zgodne z dobrem 

społeczności szkolnej 

Sumienność, poczucie odpowiedzialności, 

dotrzymywanie ustalonych terminów: 

Zwrot książek do biblioteki;       0-5  
15 Zwracanie poświadczonych; 

podpisem rodziców sprawdzianów, 

testów, zgód i innych dokumentów; 

      0-10 

 Postawa społeczna ucznia: 

Praca w wolontariacie;       0-10  
 

 
45 

Praca w samorządzie;       0-10 

Pomoc w organizacji imprez 

i uroczystości szkolnych; 

      0-5 

Dbanie o wystrój klasy;       0-5 

Utrzymywanie porządku w klasie;       0-10 

Pomoc koleżeńska;       0-5 



67  

3. Dbałość o honor i tradycje 
szkoły 

 

Udział w uroczystościach i imprezach 

szkolnych; 

      0-5  

 
15 Kulturalne zachowanie podczas 

wydarzeń szkolnych; 

      0-5 

Szanowanie uroczystości szkolnych 

poprzez odpowiedni strój; 

      0-5 

4. Dbałość o piękno mowy 

ojczystej 

 

Używanie zwrotów 

grzecznościowych; 

      0-15  
25 

Nieużywanie słów wulgarnych 

i obraźliwych w stosunku do innych 

osób; 

      0-10 

5. Dbałość o bezpieczeństwo 

i zdrowie własne i innych osób 

Przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się 

na terenie szkoły, w drodze do szkoły i poza szkołą: 

Spokojne zachowanie się podczas 

przerw; 

      0-10  
 

 
30 

 
 

Niewychodzenie poza teren szkoły 

bez nadzoru nauczyciela; 

      0-10 

Niestwarzanie sytuacji zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu innych; 

      0-10 

6. Godne i kulturalne zachowanie 

się w szkole i poza nią 
Postawa moralna i społeczna ucznia: 

Właściwe zachowanie podczas zajęć 

lekcyjnych; 

      0-15 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

50 

Nieużywanie telefonów 

komórkowych podczas lekcji; 

      0-10 

Szanowanie mienia szkolnego i 

publicznego; 

      0-10 

Właściwe zachowanie podczas 

wyjazdów, wyjść i wycieczek 

szkolnych; 

      0-15 

7. Okazywanie szacunku innym 

osobom 
Takt i kultura w stosunkach z ludźmi: 

Właściwa postawa wobec 

nauczycieli oraz pracowników 
niepedagogicznych; 

      0-15  
30 

Kultura w środowisku rówieśniczym;       0-15 

8. Punkty do dyspozycji 

wychowawcy 

        

 Razem  235 
 

 

 

 

50 
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15. Wymagania na poszczególne oceny z zachowania: 

1) Uczeń wzorowy: 

a) wzorowo wypełnia wszystkie obowiązki ucznia tj. zawsze przygotowany do 

lekcji, nie spóźnia się na zajęcia, solidnie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego 

w klasie; 

b) wykazuje się sumiennością, poczuciem odpowiedzialności i rzetelnie wywiązuje 

się z powierzonych mu zadań, dotrzymując ustalonych terminów; 

c) przestrzega zasad współżycia szkolnego i zarządzeń szkolnych; 

d) wykazuje się dużą inicjatywą w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

aktywnie działając w różnych organizacjach i przedsięwzięciach szkolnych; 

e) szanuje szkolne uroczystości, co podkreśla odpowiednim strojem 

i zachowaniem; 

f) zawsze dba o piękno mowy ojczystej, nigdy nie zdarza mu się używać 

wulgarnego słownictwa; 

g) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły  i 

uczniów. Jest zawsze taktowny, szanuje godność osobistą własną i innych; 

h) reaguje na używanie przemocy i krzywdę innych; 

i) zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych; 

j) chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w sprawach życiowych; 

k) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz mienie kolegów; 

l) nie używa telefonu komórkowego na lekcji; 

m) zawsze właściwie zachowuje się podczas wyjazdów i wycieczek szkolnych; 

n) godnie i kulturalnie zachowuje się również poza szkołą. 

2) Uczeń bardzo dobry: 

a) bardzo dobrze wypełnia wszystkie obowiązki ucznia tj. jest przygotowany 

do lekcji, nie spóźnia się na zajęcia, wywiązuje się z obowiązków dyżurnego 

w klasie; 

b) wykazuje się sumiennością, poczuciem odpowiedzialności i bardzo dobrze 

wywiązuje się z powierzonych mu zadań, dotrzymując ustalonych terminów; 

c) przestrzega zasad współżycia szkolnego i zarządzeń szkolnych; 

d) nie wypowiada się lekceważąco na temat swojej szkoły i całej społeczności 

szkolnej, wykonuje powierzone mu zadania w organizacjach działających na 

terenie szkoły, angażuje się w pracę zespołu; 

e) szanuje szkolne uroczystości, co podkreśla odpowiednim strojem 

i zachowaniem; 

f) dba o piękno mowy ojczystej, nie zdarza mu się używać wulgarnego słownictwa; 

g) posiada wysoką kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły 

i uczniów. 

h) postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła; 

i) dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych; 

j) nie uchyla się od pomocy kolegom zarówno w nauce, jak i w sprawach 

życiowych; 
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k) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz mienie kolegów; 

l) nie używa telefonu komórkowego na lekcji; 

m) właściwie zachowuje się podczas wyjazdów i wycieczek szkolnych; 

n) kulturalnie zachowuje się również poza szkołą 

3) Uczeń dobry: 

a) dobrze wypełnia większość obowiązki ucznia, nie narusza regulaminu 

uczniowskiego; 

b) zazwyczaj przestrzega zarządzeń szkolnych i stara się wypełniać poleceń 

wychowawcy i innych nauczycieli, lecz zdarzają mu się drobne uchybienia, ma 

niewielka liczbę spóźnień; 

c) zdarza mu się nie wywiązywać z powierzonych mu zadań i nie dotrzymywać 

ustalonych terminów, rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania; 

d) rzadko angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły; 

e) podczas uroczystości szkolnych zdarza mu się, że zapomina o odpowiednim 

stroju i zachowaniu; 

f) nie używa wulgaryzmów, ale zdarza mu się używać słów obraźliwych; 

g) zazwyczaj cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec rówieśników 

i dorosłych, w sporadycznych przypadkach jednak zachowuje się niewłaściwie. 

Uczeń jednak rozumie swój błąd i stara się go naprawić; 

h) z reguły postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła; 

i) zazwyczaj przestrzega zasad bezpieczeństwa, czasami zlekceważy zagrożenia, ale 

właściwie reaguje po zwróceniu mu uwagi; 

j) rzadko pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w sprawach życiowych; 

k) zdarza mu się nie szanować cudzej pracy, mienia szkolnego i publicznego; 

l) czasami używa telefonu komórkowego na lekcji; 

m) stara się właściwie zachowywać się podczas wyjazdów i wycieczek szkolnych; 

4) Uczeń poprawny: 

a) poprawnie  wywiązuje się z obowiązków ucznia i zazwyczaj nie narusza 

zarządzeń szkolnych, spóźnia się na lekcje; 

b) często nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i nie dotrzymuje ustalonych 

terminów, nie podejmuje dobrowolne zobowiązań; 

c) nie angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły; 

d) podczas uroczystości szkolnych zdarza mu się, że zapomina o odpowiednim 

stroju i zachowaniu; 

e) raczej nie używa wulgaryzmów, ale zdarza mu się używać słów obraźliwych; 

f) nie zawsze postępuje zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich, 

czasami nie reaguje na przejawy zła, nie wykazuje dostatecznego szacunku dla 

pracy własnej i cudzej. Zdarza się, że naraża na uszczerbek mienie publiczne 

i prywatne; 

g) nie zawsze zachowuje się bez zastrzeżeń w stosunku do pracowników szkoły 

i uczniów, czasami źle mówi o swoich nauczycielach, zachowuje się 

nietaktownie, uchybie godności własnej i cudzej; 

h) czasami trzeba uczniowi zwracać uwagę na to, że postępuje niewłaściwie 

stwarzając sytuacje niebezpieczne dla siebie i innych osób. Niekiedy lekceważy 

takie zagrożenia, ale reaguje na zwrócona uwagę; 

i) odmawia pomocy kolegom zarówno w nauce, jak i w sprawach życiowych; 
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j) zdarza mu się nie szanować cudzej pracy, mienia szkolnego i publicznego; 

k) czasami używa telefonu komórkowego na lekcji; 

l) czasami niewłaściwie zachowuje się podczas wyjazdów i wycieczek szkolnych; 

5) Uczeń z zachowaniem nieodpowiednim: 

a) sprawia problemy wychowawcze i nie respektuje zarządzeń szkolnych, często 

lekceważy polecenia nauczycieli, spóźnia się na lekcje; 

b) niewłaściwie reaguje na zwrócona mu uwagę, nie wykazuje chęci współpracy; 

c) przeszkadza na zajęciach lekcyjnych, swoim zachowanie wpływa na ich 

dezorganizację; 

d) nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i nie dotrzymuje ustalonych 

terminów, nie podejmuje dobrowolne zobowiązań; 

e) nie angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły; 

f) nie przestrzega zasad właściwego zachowania się podczas uroczystości, 

wypowiada się lekceważąco o szkole i nauczycielach; 

g) używa wulgaryzmów i słów obraźliwych; 

h) wdaje się w bójki, prowokuje konflikty, przejawia zachowania agresywne, 

zwłaszcza do osób słabszych. Zachowanie ucznia często stwarza zagrożenie, nie 

reaguje na zwrócenie mu uwagi; 

i) nie zawsze zachowuje się bez zastrzeżeń w stosunku do pracowników szkoły 

i uczniów, czasami źle mówi o swoich nauczycielach, zachowuje się 

nietaktownie, uchybie godności własnej i cudzej; 

j) odmawia pomocy kolegom zarówno w nauce, jak i w sprawach życiowych; 

k) nie szanuje cudzej pracy, mienia szkolnego i publicznego; 

l) używa telefonu komórkowego na lekcji; 

m) niewłaściwie zachowuje się podczas wyjazdów i wycieczek szkolnych; 

6) Uczeń naganny: 

a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

b) ma lekceważący stosunek do szkoły i pracowników szkoły; 

c) celowo przeszkadza na lekcji uniemożliwiając jej prowadzenie; 

d) niewłaściwie reaguje na zwróconą uwagę, nie wykazuje chęci współpracy; 

e) wdaje się w bójki, z premedytacją wywołuje konflikty, jest agresywny w szkole 

i poza nią; 

f) używa wulgarnego słownictwa; 

g) ulega nałogom; 

h) nie reaguje na działania wychowawcze i nie wyraża chęci poprawy; 

i) celowo niszczy mienie szkolne, społeczne i kolegów; 

j) samowolnie opuszcza teren szkoły w czasie zajęć szkolnych, w czasie wyjść 

oddala się od grupy i opiekunów 

k) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, swoim zachowaniem zagraża sobie   i 

innym 

l) wszedł w konflikt z prawem. 

§ 67 

1. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń oraz 

jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z przewidywaną oceną 

zachowania. Rodzice powyższą informację dostają na piśmie. 
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2. W przypadku, gdy przewidywana ocena zachowania jest niższa niż uczeń oczekiwał, 

może on wnioskować do wychowawcy o możliwość starania się o wyższą ocenę 

zachowania. 

3. Uczeń może starać się o wyższą niż przewidywana ocena zachowania wówczas, gdy 

na dwa tygodnie przed klasyfikacją spełnił 50% kryteriów obowiązujących na ocenę o 

stopień wyższą niż ocena przewidywana przez wychowawcę dla niego. 

4. Uczeń po przeanalizowaniu wspólnie z wychowawcą kryteriów ustala, co może i 

powinien zrobić, aby uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę zachowania. 

§ 68 
 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), w przypadku wystawienia 

klasyfikacyjnej oceny zachowania niezgodnie z przepisami prawa trybu ustalania tej 

oceny może wnieść do dyrektora szkoły pisemne zastrzeżenie. 

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

szkoły, jeżeli uznają, że półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Dyrektor szkoły rozpatruje złożone zastrzeżenie w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia 

zastrzeżenia. 

4. Dyrektor szkoły przed przystąpieniem do rozpatrywania wniosku zwraca się do 

wychowawcy ucznia o pisemną informację na temat kryteriów, które uczeń spełnił na 

wystawioną ocenę. 

5. Dyrektor odrzuca zastrzeżenie, co stanowi, że roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. 

6. W przypadku stwierdzenia, że półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala śródroczna i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

7. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor 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. 
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8. Ustalona przez komisję półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna. 

9. 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. 

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

§ 69 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. 

2. Daty trwania półroczy szkolnych ustalane są przez Radę Pedagogiczną i podawane 

do publicznej wiadomości do 15 września każdego roku szkolnego. 

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 półrocza. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i 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 

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. O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice są informowani na zebraniach 

ogólnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego lub pisemnego do oceny 

bieżącej lub śródrocznej. 

12. Przed śródrocznym i rocznym zebraniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są 

zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie 14 

dni, a o zagrożeniu oceną niedostateczną w terminie 1 miesiąca. 
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13. 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. 

14. 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. 

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

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

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

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

dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu określa § 72 

statutu szkoły. 
 

§ 70 

1. Za przewidywaną ocenę przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie 

z terminem ustalonym w statucie szkoły. 

2. Uczeń 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 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. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 3, nauczyciel 

przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

5. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia 

ocenione poniżej jego oczekiwań. 

6. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 

7. Z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, sprawdzian 

umiejętności powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 



74  

§ 71 
 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

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

z powodu określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca 

przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności 

ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody 

rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub 

nie kończy szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny 

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

zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych. 

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

przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania 

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

oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

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

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji w obecności 

wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych. 

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

obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora 

szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą. 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. 
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12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10, uzgadnia z uczniem oraz jego 

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

jednego dnia. 

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

skład komisji, o której mowa w ust. 11, 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. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

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

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15. 

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

niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 
 

§ 72 

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. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora 

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

się z uczniem i jego rodzicami. 

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) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
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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, termin sprawdzianu, 

zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Do protokołu, o którym mowa w ust.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, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie w porozumieniu z uczniem i jego 

rodzicami. 

11. Przepisy 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 

§ 73 
 

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

z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. 

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

z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania 

fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

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

przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

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

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

w 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 w pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla 

którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania 

egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 
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9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem 

tej szkoły. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. 

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

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna      

z zastrzeżeniem ust. 13. 

13. 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. 

14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 

i powtarza klasę. 

15. 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. 

16. 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. 

§ 74 

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, nie otrzymuje promocji 

do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden 

raz wciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo 

wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie 

ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim 

oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć 

edukacyjnych ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena 

celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 

5. 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. 
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6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen 

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

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na która składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny 

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

przystąpił do egzaminu. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów 

zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów. 

8. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania. 

9. Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć 

ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym. 

10. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 
 

§ 75 

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

uczeń, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne 

promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy 

programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, 

otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji 

z wyróżnieniem. 

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

osiągnięcia określone przez śląskiego kuratora oświaty. 

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

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

i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowe wpisuje się 

na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej 

dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 

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

przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym 

przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. 

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

9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia 

szkoły oraz zaświadczeń. 

10. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia 

dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu 

nauczania prowadzonej przez szkołę. 

11. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez 

skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem 
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czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu 

umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora 

szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową. 

12. Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. 

Dokumenty, o których mowa, podlegają wymianie. 

13. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub 

absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub 

kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu. 

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

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

wskazany przez dyrektora szkoły. 

15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej 

kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi 

się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły. 

16. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego. 

17. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, 

w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia , odnotowuje się : 

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

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkoły; 

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

lub środowiska szkolnego. 

 
 

ROZDZIAŁ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 76 

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny. 

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sączowie posiada Sztandar, który jest 

dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, Małej Ojczyzny. 

3. Sztandar szkoły składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego złota frędzlą. 

Prawa strona jest w barwach narodowych i znajduje się na niej godło państwowe. Na 

lewej stronie widnieje wizerunek Patronki Szkoły – Marii Konopnickiej i napis: „Szkoła 

Podstawowa im. Marii Konopnickiej”. 

4. Insygnia pocztu sztandarowego to biało-czerwone szarfy i białe rękawiczki. 

5. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i poszanowania 

w trakcie prezentacji. 

6. Sztandar uczestniczy w uroczystościach na terenie szkoły: 

1) Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) Ślubowanie klas pierwszych; 

3) Obchody święta Patronki szkoły; 

4) Uroczystości rocznicowe i świa.ta państwowe: 

a) Konstytucja 3 Maja, 

b) Święto Niepodległości. 



80  

5) Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

7. Sztandar może reprezentować społeczność szkolną w uroczystościach i obchodach 

poza terenem szkoły – w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez 

administrację samorządową i państwową oraz na uroczystościach religijnych: mszy 

św., uroczystościach pogrzebowych i innych. 

8. Przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymagają 

właściwych postaw jego poszanowania. 

9. Sztandar i insygnia pocztu sztandarowego są przechowywane na terenie szkoły 

w zamkniętej gablocie. 

10. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja w szkole. 

11. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie o nienagannej postawie i godni 

takiego zaszczytu. 

12. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą: 

1) Chorąży – uczeń; 

2) Asysta – dwie uczennice. 

13. Kandydatury składu pocztu sztandarowego oraz składu zastępczego są przedstawiane 

na czerwcowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przez nią zatwierdzane. 

14. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się ich rodziców. 

15. Opiekę nad pocztem sztandarowym i samym sztandarem sprawuje wyznaczony 

przez radę pedagogiczną nauczyciel. 

16. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok – począwszy od przekazania w dniu 

uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

17. Po zakończeniu kadencji uczniom wręcza się pamiątkowe dyplomy. 

18. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego. 

19. W takim wypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego. 

20. Chorąży i asysta powinni być odświętnie ubrani: 

1) Uczeń – garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, ciemne obuwie 

2) Uczennice – biała bluzka i ciemne spódnice tej samej długości, czarne obuwie. 

21. Biało-czerwone szarfy będące insygniami pocztu sztandarowego nosi się 

przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, 

spięte na lewym biodrze. 

22. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości z udziałem sztandaru 

szkoły: 

1) Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę: „Baczność! Poczet sztandarowy 

sztandar wprowadzić!” ; 

2) Uczniowie bez nakryć głowy zachowują postawę zasadnicza; 

3) Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości; 

4) Jeżeli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba 

trzymająca sztandar idzie w środku; 

5) W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod katem 450 do 

przodu; 

6) Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem 

do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu; 

7) Po wprowadzeniu sztandaru prowadzący podaje kolejna komendę: 

„Do hymnu państwowego”; 
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8) Odśpiewany zostaje hymn państwowy; 

9) Wszyscy zachowują postawę zasadniczą; 

10) W trakcie hymnu sztandar jest pochylony o 450; 

11) Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę –„Po hymnie” 

– uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną; 

12) Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę – „Poczet 

sztandarowy sztandar wyprowadzić”; 

13) Zachowanie uczestników uroczystości i pocztu sztandarowego są analogiczne jak 

w sytuacji wprowadzania pocztu do sali. 

§ 77 

1. Odpowiedzialnym za ujednolicony tekst jest dyrektor Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego. 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany 

lub uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, 

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity 

statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej 

oraz na stronie internetowej szkoły. 

 
 

§ 78 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc Statut Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Sączowie uchwalony 20 września 2001 r. z późn. zm. 

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. 


