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 Rozdział 1  

Postanowienia wstępne 

§ 1. 1. Szkoła Podstawowa nr 358 w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10, 

zwana dalej „Szkołą”, jest publiczną Szkołą Podstawową dla uczniów, działającą 

w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.996); 

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60); 

3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1457);  

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1870) z późn. zm.;   

5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 967); 

6) Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 

listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.); 

7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 

r. Nr 61 poz.624), z późniejszymi zmianami; 

8) Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia  28 marca  2017  r.  

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 703); 

9)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 2017 r. poz. 1534) ; 

10) Rozporządzenia 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); 

11) Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 642); 

12) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 

2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U.2008 r. poz. 

1283); 

13) statutu Szkoły. 

§ 2. Siedziba Szkoły mieści się w Warszawie, przy ul. Świętej Urszuli Ledóchowskiej 

10. 

§ 3. 1. Organem prowadzącym Szkołę jest miasto stołeczne Warszawa z siedzibą przy 

Placu Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa. 

2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty z siedzibą 

przy Alejach Jerozolimskich 32, 00-024 Warszawa. 
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§ 4.  Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach - należy przez to 

rozumieć także opiekunów prawnych. 

Rozdział 2  

Cele i zadania Szkoły 

§ 5.1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz 

uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, a w szczególności: 

1) zapewnia możliwość realizacji prawa każdego ucznia do kształcenia się, 

wychowania i opieki; 

2) rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności, miłość do Ojczyzny oraz 

poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego; 

3) wspomaga wychowawczą rolę rodziny; 

4) kształci umiejętność posługiwania się językiem polskim, w tym dba o wzbogacenie 

zasobu słownictwa uczniów; 

5) kształci i wychowuje uczniów w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu  oraz 

przygotowuje ich do nauki w szkole ponadpodstawowej; 

6) zapewnia uczniom niezbędne i bezpieczne warunki do rozwoju intelektualnego, 

emocjonalnego, duchowego i fizycznego; 

7) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

8) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

9) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;  

10) realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające 

podstawę programową kształcenia ogólnego; 

11) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz do wyboru 

zawodu i kierunku kształcenia; 

12) wychowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów. 

2. Szkoła realizuje zadania poprzez: 

1) tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków kształcenia; 

2) uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych 

i poznawczych uczniów, zapewnienie im bezpieczeństwa i możliwości rozwoju; 

3) podejmowanie inicjatyw i działań umożliwiających podtrzymanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

4) stosowanie systemu pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; 

5) umożliwienie uczniom wybitnie uzdolnionym realizowania indywidualnych 

programów nauczania; 

6) realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o niepełnosprawności; 

7) dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania; 

8) dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów; 

9) umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, 
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wspomaganie samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej 

oraz motywacji do dalszej nauki; 

10) stałe podnoszenie poziomu jakości pracy Szkoły przez: 

a) uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników Szkoły w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, 

b) stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy 

Szkoły, 

c) systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów, 

d) monitorowanie i ewaluację poziomu i efektywności pracy Szkoły, 

e) współpracę z rodzicami uczniów, badanie ich opinii i oczekiwań. 

3. Szkoła realizuje zadania we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi; 

3) innymi szkołami i placówkami systemu oświaty; 

4) Strażą Miejską, Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, innymi służbami 

i instytucjami. 

Rozdział 3  

Organy Szkoły 

§ 6. 1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 7.1. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) realizuje zalecenia i uwagi i wnioski organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

6) realizuje zadania zgodnie z  uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi 

w ramach jej kompetencji stanowiących; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły; 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 

9) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 
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w organizacji praktyk pedagogicznych; 

10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w ostatnim roku nauki 

przeprowadzanego w Szkole; 

11) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 

12) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w zakresie jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie 

zawiadamia o tym organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny; 

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

specjalnego ucznia; 

14) wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne 

organizacje z wyjątkiem organizacji politycznych; 

15) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami i decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom Szkoły, 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników Szkoły; 

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

§ 8.1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

2. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności Szkoły. 

3. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku, 

gdy nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel, wyznaczony przez 

organ prowadzący. 

§ 9.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w Szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, 

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę 
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bieżących potrzeb. 

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Szkołę albo co 

najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz 

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie 

i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

8. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobra osobiste dzieci, uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i 

innych pracowników.  

§ 10. 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) uchwalanie statutu Szkoły oraz dokonywanie w nim zmian; 

2) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

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

4) podejmowanie uchwał  w  sprawie  eksperymentów  pedagogicznych  w Szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu 

doskonalenia pracy Szkoły; 

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego Szkoły; 

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

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 

§ 11. 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły reprezentującym ogół rodziców 

uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności: 
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1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców Szkoły. 

6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 

7. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu 

prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły. 

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Szkoły; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 

3) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego Szkoły, realizowanego przez nauczycieli, obejmującego 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów 

oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 

potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

9. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

10. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 

§ 12. 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

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

ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw 

ucznia, takich jak: 

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

stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z Dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

§ 13. 1. Wszystkie organy szkoły są zobowiązane do współpracy w duchu porozumienia, 

tolerancji i wzajemnego szacunku. 

2. Organy Szkoły informują się wzajemnie o wydanych zarządzeniach albo podjętych 
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uchwałach. 

3. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Szkoły, 

przedstawiając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji 

organu uprawnionego do rozwiązania danego problemu.  

4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych 

zainteresowanych organów. 

5. Kolegialne organy Szkoły mogą zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli innych 

organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

6. Wszelkie spory między organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy 

kompetencji tych organów. 

7. Przed rozstrzygnięciem sporu między organami szkoły Dyrektor jest zobowiązany 

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

stanowisk.  

8. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek strony sporu. 

9. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w czasie niezwłocznym dla rozstrzygnięcia sprawy. 

10. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor, rozstrzygnięcia dokonuje komisja 

mediacyjna. 

11. Komisja mediacyjna składa się z trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej 

o najdłuższym stażu pracy pedagogicznej oraz dwóch przedstawicieli Rady Rodziców. 

12. Komisja mediacyjna podejmuje działania na pisemny wniosek jednej ze stron. 

13. Komisja mediacyjna rozstrzyga spór, zachowując bezstronność wobec stron, w drodze 

głosowania. 

14. Komisja mediacyjna informuje na piśmie o rozstrzygnięciu sporu w terminie 

niezwłocznym dla rozstrzygnięcia sprawy. 

15. Od decyzji komisji każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia odwołania do organów 

nadrzędnych.  

Rozdział 4  

Organizacja Szkoły 

§ 14. 1. Od roku szkolnego 2017/2018 Szkoła ma strukturę organizacyjną ośmioletniej 

szkoły podstawowej. 

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

określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku.  

3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym 

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć 

edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

4. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy. 

5. Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć, na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacji oraz z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 
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i higieny pracy. 

6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

7. W szkole mogą być prowadzone innowacje oraz eksperymenty pedagogiczne. 

Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub 

metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia. 

8. Przed wprowadzeniem innowacji nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej jej 

cele i założenia. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje innowację pedagogiczną. 

10. Organizacja eksperymentu pedagogicznego odbywa się na podstawie przepisów 

prawa oświatowego. 

11. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja 

może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie. 

12. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej. 

13. W Szkole dzienniki lekcyjne oraz dzienniki nauczania indywidualnego są prowadzone 

w formie dziennika elektronicznego (e-dziennika). 

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

którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 

2. Oddziały mogą być dzielone na grupy na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych 

posiadanych przez Szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych 

planów nauczania. W szczególności oddziały mogą być dzielone na grupy na zajęciach: 

1) z  języków  obcych – przydział  do  grup jest uwarunkowany  wynikami  testu 

przeprowadzonego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

2) wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki. 

3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być prowadzone poza systemem klasowo-

lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, klasowych, a także podczas 

wycieczek i wyjazdów. 

 

§ 16. 1. Liczbę uczniów w oddziałach I-III określa minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania w drodze rozporządzenia. 

2. Liczba uczniów w oddziałach IV-VIII nie powinna przekraczać 30. 

§ 17. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

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

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa 

w ust. 1. 

§ 18. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Funkcję wychowawcy powierza Dyrektor Szkoły.  



Statut Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie 

1 września 2018 

 

Strona 11 z 67 
 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje 

się oddziałem, w miarę możliwości, w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

§ 19. 1. W Szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne dla dzieci spełniających 

obwiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, w których realizowany jest 

program wychowania przedszkolnego. 

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. 

3. Odział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, 

zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności. 

4. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

wynosi 5 godzin dziennie. 

5. Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w godzinach od 7.00 do 

17.30.  

6. Harmonogram pobytu dziecka w szkole i realizacji poszczególnych typów zajęć 

ustalany jest zgodnie z możliwościami lokalowymi Szkoły. 

7. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z oddziałów przedszkolnych organizowane są na 

podstawie odrębnych wytycznych organu prowadzącego. 

§ 20. 1. W szkole tworzone są oddziały integracyjne oraz przedszkolne oddziały 

integracyjne w oparciu o stosowne przepisy i w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym. 

2. Szkoła organizuje funkcjonowanie oddziałów integracyjnych w celu umożliwienia 

uczniom z niepełnosprawnością̨ zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich 

możliwości, w warunkach szkoły ogólnodostępnej. 

3. Organizacja zajęć w oddziałach integracyjnych: 

1) liczba dzieci w oddziale przedszkolnym integracyjnym w szkole podstawowej  oraz 

liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie 

więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych; 

2) za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale 

integracyjnym może być wyższa niż określona w punkcie 1), jeżeli uczeń 

uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego; 

3) dla zapewnienia optymalnych warunków rozwoju dzieci z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych szkoła zatrudnia nauczycieli 

specjalistów: psychologa, logopedę̨, terapeutę̨ SI, nauczyciela wspomagającego, 

specjalistę terapii pedagogicznej; 

4) pracę nauczyciela w oddziale integracyjnym wspomaga nauczyciel ze specjalnym 

przygotowaniem pedagogicznym; 

5) rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

zobowiązani są do ścisłej współpracy z nauczycielami w zakresie postępów 

w nauce, diagnozy i terapii dziecka.  
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Rozdział 5  

Zasady rekrutacji 

§ 21. 1. Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych jest przeprowadzona na 

podstawie obowiązujących  przepisów  prawa. 

2. Do  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 358 z urzędu przyjmuje się dzieci 

zamieszkałe w obwodzie Szkoły. 

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły kandydujące do klas pierwszych przyjmuje 

się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

4. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane systemem elektronicznym jest prowadzone w 

oparciu o kryteria i w terminach określonych przez Biuro Edukacji Urzędu m. st. 

Warszawy na początku roku kalendarzowego, w którym odbywa się rekrutacja. 

5. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów z większą liczbą punktów 

uzyskanych w procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów 

ogłoszonych w każdym roku szkolnym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy, które są 

publikowane na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz stronie 

internetowej Szkoły. 

6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być 

przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 

szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

7. Do klas  pierwszych są przyjmowani kandydaci spoza obwodu Szkoły z większą liczbą 

punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów 

ogłoszonych w każdym roku szkolnym przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy, które są 

publikowane na stronie internetowej Biura Edukacji oraz stronie internetowej Szkoły. 

8. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje powołana przez Dyrektora 

w każdym roku przed rekrutacją komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:  

1) liczbę wolnych  miejsc  w  oddziałach,  które  ustala  się  w  porozumieniu   

z organem prowadzącym; 

2) uzyskaną liczbę punktów, liczonych według szczegółowych kryteriów 

rekrutacji, o których mowa w ust. 4.  

9. W  skład  komisji  rekrutacyjnej,  o  której  mowa  w  ust.  8  wchodzą  powołani  przez  

Dyrektora nauczyciele. 

10. Do zadań komisji należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji 

kandydatów do klas pierwszych  i oddziałów przedszkolnych  Szkoły Podstawowej 

nr 358 oraz  rozstrzyganie  wszelkich  sporów  związanych  z przyjęciem  do  Szkoły 

nowych uczniów. 

11. W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych do Szkoły 

rodzic lub prawny  opiekun kandydata,  który  nie  został  przyjęty,  ma  prawo  złożyć  

wniosek  do  komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia 

kandydata. 

12. W  ciągu  5  dni  od  daty  złożenia  wniosku  komisja  rekrutacyjna  ma  obowiązek  

przedstawić pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. 

13. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata ma 
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prawo złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 

7 dni. 

14. Lista dzieci przyjętych do klasy I i oddziału przedszkolnego zostaje wywieszona 

w budynku Szkoły. 

15. O przyjęciu do klasy II-VIII oraz do klas I i oddziałów przedszkolnych w trakcie roku 

szkolnego (poza terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji) decyduje 

Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu wolnych miejsc. Wyjątek stanowią przyjęcia dzieci 

zamieszkałych w obwodzie Szkoły, które są przyjmowane z urzędu. 

16. Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do Szkoły na warunkach 

i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 

Rozdział 6  

Zasady rekrutacji uczniów do oddziałów integracyjnych 

§ 22. 1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów 

integracyjnych w roku szkolnym prowadzona jest zgodnie z harmonogramem 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych i 

oddziałów przedszkolnych integracyjnych w szkołach podstawowych. 

2. Doboru dzieci i uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor Szkoły za 

zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci 

i uczniów niepełnosprawnych. 

3. Do części ogólnej oddziałów integracyjnych dzieci przyjmowane są za pisemną zgodą 

rodziców. 

4. O przyjęciu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do oddziałów integracyjnych 

decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie Regulaminu przyjęć uczniów do oddziałów 

integracyjnych. 

§ 23. 1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły 

wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. 

2. Dyrektor na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego o jeden rok szkolny. 

3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat nie później 

niż do dnia 31 sierpnia. 

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

obowiązku szkolnego. 

5. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

6. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole. 

7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do 
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końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

 

§ 24. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego 

oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez 

Dyrektora, na wniosek zespołu. 

3. Zespoły przedmiotowe tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy 

przedmiotów. 

4. Do zadań zespołu przedmiotowego należy w szczególności: 

1) wybór programów nauczania i podręczników; współdziałanie w realizacji 

programów nauczania; 

2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badanie osiągnięć uczniów; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także 

w uzupełnianiu ich wyposażenia. 

5. Do zadań zespołu wychowawczego należy analizowanie i rozwiązywanie problemów 

dydaktyczno-wychowawczych. 

6. W skład zespołu wychowawczego wchodzą: pedagog szkolny, psycholog szkolny, 

wychowawcy oddziałów. 

§ 25. 1. W Szkole działa biblioteka szkolna. 

2. Zadaniem biblioteki szkolnej jest: 

1) wspomaganie procesu nauczania i wychowania; 

2) wspomaganie edukacji informatycznej uczniów poprzez zajęcia w sali 

multimedialnej; 

3) rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych i kulturalnych uczniów poprzez 

podejmowanie działań popularyzujących czytelnictwo i kulturotwórczych, takich 

jak: organizowanie konkursów, wystaw tematycznych, imprez i warsztatów 

czytelniczych oraz indywidualną pracę z uczniem; 

4) wspieranie inicjatyw twórczych uczniów; 

5) przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez tworzenie warunków 

do poszukiwania i porządkowania informacji z różnych źródeł; 

6) udział w realizacji edukacji czytelniczo-medialnej; 

7) popularyzacja wiedzy pedagogicznej i wspieranie pracy nauczycieli i rodziców oraz 

kształcenie ustawiczne nauczycieli. 

3. Biblioteka szkolna działa na podstawie regulaminu biblioteki, który określa m.in. prawa 

i obowiązki osób korzystających ze zbioru biblioteki. 

4. Godziny pracy biblioteki szkolnej są dostosowane do potrzeb uczniów. 

5. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi 

bibliotekami. 
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6. We współpracy z nauczycielami gromadzony jest księgozbiór w celu unowocześniania 

procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

7. 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) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

c) udostępnianie Statutu szkoły oraz innych dokumentów prawa szkolnego, 

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, 

d) wspólnym organizowaniu imprez czytelniczych, 

e) wymianie wiedzy i doświadczeń, 

f) udziale w targach i kiermaszach. 

§ 26. 1. W Szkole organizowane są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego 

wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej: korekcyjno-

kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

o charakterze terapeutycznym; 

3) Szkoła, w miarę posiadanych środków finansowych, może zorganizować zajęcia 

dodatkowe wpierające proces edukacyjny, z uwzględnieniem zainteresowań 

i potrzeb rozwojowych uczniów. 



Statut Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie 

1 września 2018 

 

Strona 16 z 67 
 

§ 27. 1. Do realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczych służą w szkole następujące 

pomieszczenia: sale lekcyjne, pracownie komputerowa, fizyczna, chemiczna, sala 

gimnastyczna, sale do ćwiczeń fizycznych, gabinety specjalistów, biblioteka szkolna. 

2. W pracowniach, sali gimnastycznej oraz salach do ćwiczeń fizycznych 

obowiązują regulaminy.   

3. W pomieszczeniach tj. pracowniach komputerowej, fizycznej, chemicznej, sali 

gimnastycznej, salach do ćwiczeń fizycznych znajdują się apteczki pierwszej 

pomocy wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Rozdział 7  

Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów 

§ 28. 1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniów oraz dba o ich zdrowie: 

1) w czasie pobytu w Szkole poprzez: 

a) dyżury nauczycieli i innych pracowników w budynku i jego otoczeniu 

zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów, 

b) prowadzenie wszelkich zajęć pod nadzorem nauczycieli, 

c) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć równomiernego rozłożenia 

zajęć w każdym dniu, 

d) zapewnienie różnorodności zajęć w każdym dniu; 

2) w czasie pobytu poza Szkołą poprzez: 

a) przydzielanie opiekunów wycieczek szkolnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

b) zgłaszanie właściwym służbom autokarów wycieczkowych celem dokonania 

kontroli technicznej, 

c) zaopatrzenie uczniów w odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej 

w czasie prac na rzecz Szkoły lub środowiska. 

2. W budynku Szkoły zapewnia się: 

1) oznaczenie dróg ewakuacyjnych i wywieszenie planu ewakuacji w widocznych 

miejscach; 

2) odpowiednią wentylację i ogrzewanie oraz właściwe oświetlenie sal lekcyjnych; 

3) odpowiednie oznakowanie miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest 

wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym; 

4) zabezpieczenie schodów balustradami z poręczami, a stopni schodów powierzchnią 

antypoślizgową; 

5) wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego w odpowiedni sprzęt, a świetlicy, pokoju 

nauczycielskiego i sekretariatu w apteczki. 

3. Wejście do budynku Szkoły zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający przebywanie 

na terenie osób nieuprawnionych. 

4. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne polegające na: 

1) szkoleniu wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w szkołach oraz udzielania pierwszej pomocy; 

2) dostosowaniu wymiarów stolików, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 
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uczniów, rodzaju pracy oraz wymagań ergonomii; 

3) zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarskiej; 

4) omawianiu zasad bezpieczeństwa podczas godzin wychowawczych. 

Rozdział 8  

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania uczniów ze Szkoły 

§ 29. 1. Odpowiedzialność za drogę uczniów do Szkoły i za powrót uczniów ze Szkoły 

ponoszą rodzice uczniów.  

2. Dziecko do ukończenia roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat, musi być przyprowadzane i odbierane ze Szkoły (w tym również 

z oddziału przedszkolnego i ze świetlicy szkolnej) przez rodziców lub upoważnione 

przez nich osoby gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo.  

3. Dzieci starsze od dzieci opisanych w ust. 2. na podstawie indywidualnej, wyrażonej ma 

piśmie decyzji rodziców mogą przychodzić  i  powracać  z  zajęć  szkolnych  

samodzielnie,  z  tym,  że odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo w drodze  do Szkoły 

i w drodze  ze  Szkoły ponoszą rodzice. 

4. Uczniowie powinni być przyprowadzani i odbierani osobiście przez rodziców, bądź inne 

osoby pełnoletnie, na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez rodzica. 

5. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby 

wskazanej do odbioru ucznia. 

6. Uczeń może zostać odebrany przez osobę wskazaną w pisemnym upoważnieniu 

złożonym w Szkole i po okazaniu przez nią dowodu tożsamości. 

7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo ucznia odbieranego ze 

Szkoły przez upoważnioną przez nich osobę. 

8. Pracownicy Szkoły odmawiają wydania ucznia osobie będącej w stanie nietrzeźwym. 

9. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniem od momentu przekazania ucznia przez rodzica lub 

inną upoważnioną przez rodziców osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę 

upoważnionego pracownika Szkoły, do czasu odbioru ucznia ze szkoły przez rodzica 

lub inną upoważnioną przez rodziców osobę. 

10. Rodzice mogą wyrazić pisemną zgodę na przyprowadzanie i odbieranie ucznia przez 

niepełnoletnie rodzeństwo, które osiągnęło wiek co najmniej 10 lat z zastrzeżeniem, że 

ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. 

Rozdział 9  

Sposób sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć w Szkole oraz w czasie 

zajęć poza Szkołą 

§ 30. 1. Szkoła sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad uczniami w czasie pobytu 

w Szkole oraz w trakcie zajęć poza terenem Szkoły, dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku ucznia i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb 

środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

2. Uczniowie przebywający w Szkole są pod opieką nauczyciela, który organizuje im 
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zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i zabawy. 

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów, 

zapewniając uczniom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym. 

4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania uczniów oraz sprzęt, pomoce 

i inne narzędzia. 

5. Nauczyciel może opuścić uczniów w nagłym wypadku pod warunkiem, że zapewni im 

w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby. 

6. Organizację i program wycieczek oraz innych imprez dostosowuje się do wieku, 

zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 

7. Wycieczki i spacery poza teren Szkoły odbywają się przy udziale wymaganej liczby 

opiekunów. 

8. Wycieczki i spacery uczniów poza teren Szkoły odbywające się w trakcie zajęć 

lekcyjnych nie wymagają zgody pisemnej rodziców ucznia. Pozostałe wycieczki 

i spacery odbywają się zgodnie z Regulaminem wycieczek szkolnych. 

9. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy uczniowi 

w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić 

Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych, niepokojących 

symptomach. 

10. Pracownicy Szkoły nie podają uczniom żadnych leków ani innych substancji 

o podobnym działaniu. 

11. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do ucznia pogotowia 

ratunkowego w uzasadnionych przypadkach. 

12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, który bierze udział 

w odpłatnych zajęciach dodatkowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, 

odbywających się na terenie szkoły. 

Rozdział 10  

Nauczyciele i inni pracownicy 

§ 31. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

§ 32. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece uczniów. 

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

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

i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

3. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) realizowanie programów nauczania, wychowania i opieki nad uczniami; 

2) decyzja o wyborze i sposobie realizacji programów nauczania; 

3) prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego; 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 
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5) przestrzeganie zasad wewnątrzszkolnego oceniania; 

6) informowanie uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych 

wynikających z wybranego programu nauczania;  

7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych; 

8) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów; 

9) informowanie rodziców uczniów oraz Rady Pedagogicznej o wynikach 

dydaktyczno-wychowawczych uczniów; 

10) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

11) przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych, wycieczek, imprez zorganizowanych 

przez Szkołę; 

12) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizowanie jej postanowień 

i uchwał; 

13) rzetelne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych w miejscu i czasie określonym 

planem dyżurów; 

14) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć 

lekcyjnych, wycieczek, imprez zorganizowanych przez Szkołę; 

15) przestrzeganie trybu postępowania ustalonego w przypadku zaistnienia wypadku 

czy pożaru; 

16) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych;  

17) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze, sprzęt szkolny oraz o powierzone 

mu mienie; 

18) współpraca z rodzicami. 

4. Nauczyciel obowiązany jest:  

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę;  

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;  

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;  

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

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 

i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw 

moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między 

ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

§ 33. 1. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad 

uczniami, a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 
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uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia; 

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki  

i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć z wychowawcą; 

3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów; 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec 

tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych 

trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej 

opieki; 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców 

pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły; 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych 

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

 Rozdział 11  

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

§ 34. 1. Nauczyciel  jest  odpowiedzialny  za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  uczniów.  

nad  którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych 

i wychowawczych organizowanych przez Szkołę.  

2. Nauczyciel  jest  zobowiązany  skrupulatnie  przestrzegać  i  stosować  przepisy  

i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także uczestniczyć regularnie w szkoleniach 

z tego zakresu. 

3. Nauczyciel  jest  zobowiązany  pełnić  dyżur  w  godzinach  i  miejscach  

wyznaczonych  przez Dyrektora Szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest 

zobowiązany do: 

1) punktualnego  rozpoczynania  dyżuru  i  ciągłej  obecności  w  miejscu  

podlegającym  jego nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych  norm.  W  szczególności  powinien  reagować  na  

niebezpieczne,  zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania. Nauczyciel nie 

może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów  

z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym 
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spełnianiu dyżuru; 

3) dbania,  aby  uczniowie  nie  śmiecili oraz nie niszczyli mienia szkolnego; 

4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia 

do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;  

5) egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw;  

6) natychmiastowego  zgłoszenia Dyrektorowi faktu  zaistnienia  wypadku  

i  podjęcia  działań zmierzających  do  udzielenia  pierwszej  pomocy  

i  zapewnienia  dalszej  opieki  oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. 

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

5. Nauczyciel  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  przerwania  zajęć  

i  wyprowadzenia z zagrożonych  miejsc  osób  powierzonych  jego  opiece,  jeżeli  

stan  zagrożenia  powstanie  lub ujawni się w czasie zajęć. 

6. Nauczyciel nie  rozpoczyna  zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych  miejscach,  

w których mają  być  prowadzone  zajęcia,  stan  znajdującego  się  wyposażenia  

stwarza  zagrożenie  dla bezpieczeństwa. Zauważone usterki zgłasza natychmiast 

Dyrektorowi Szkoły. 

7. Nauczyciele  zobowiązani  są  do  przestrzegania  ustalonych godzin  rozpoczynania  

i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych 

przerw międzylekcyjnych. 

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

przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie Wycieczek Szkolnych, obowiązującym 

w Szkole. 

9. Nauczyciel w trakcie prowadzonych w klasie zajęć: 

1) zobowiązany jest sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają  

bezpieczeństwu  uczniów  i  nauczyciela.  Jeżeli  sala  lekcyjna  nie  odpowiada 

warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to Dyrektorowi 

Szkoły celem usunięcia  usterek; 

2) nie może pozostawić uczniów bez opieki; 

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

niezadawalający, kieruje  go  w  towarzystwie  drugiej  osoby  do  pielęgniarki  

szkolnej lub wzywa pielęgniarkę telefonicznie.  Jeśli  zaistnieje  taka potrzeba,  

udziela mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji osoba udzielająca pomocy 

powiadamia rodziców ucznia;  

4) powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować 

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

zakończeniu; 

5) może zezwalać uczniom na  pojedyncze wyjcie z sali w celu skorzystania  

z toalety; 

6) ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej oraz znajdujących się w niej sprzętów 

i pomocy naukowych. 

10. O wszelkich wypadkach na terenie Szkoły z udziałem ucznia lub nauczyciela 

powiadamia się Dyrektora. 

11. Na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb nauczyciel zapoznaje uczniów 
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w regulaminem pracowni. 

§ 35. 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedę, 

specjalistę terapii pedagogicznej oraz terapeutę integracji sensorycznej. 

2. Nauczyciele specjaliści współpracują ze wszystkimi nauczycielami w Szkole.  

3. Nauczyciele specjaliści są członkami zespołów wychowawczych.  

4. Nauczyciele specjaliści współuczestniczą w opracowaniu Programu wychowawczo-

profilaktycznego Szkoły. 

5. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 

1) w zakresie spraw ogólnowychowawczych: 

a) dokonywanie rzetelnej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole, 

b) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, 

c) kontaktowanie się z rodzicami i oferowanie pomocy metodycznej 

w rozwiązywaniu trudności wychowawczych; 

2) w zakresie profilaktyki wychowawczej: 

a) poznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności 

w realizacji obowiązków szkolnych, a zwłaszcza trudności wychowawcze, 

b) rozeznawanie grup nieformalnych, stosowanie metod i środków zaradczych 

zapobiegających  niedostosowaniu społecznemu wśród uczniów; 

3) w zakresie pracy korekcyjno-wychowawczej: 

a) organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych 

wśród uczniów napotykających na szczególne trudności w nauce, pomaganie 

nauczycielom w organizowaniu i prowadzeniu zespołów wyrównawczych, 

b) organizowanie pracy zespołów wychowawczych, 

c) organizowanie różnorodnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami 

niedostosowania społecznego; 

4) w zakresie indywidualnej opieki psychologiczno-pedagogicznej:  

a) udzielanie uczniom porad i pomocy w rozwiązywaniu trudności powstających 

na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych, 

b) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego wśród 

uczniów, 

c) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi placówkami 

wychowania i kształcenia pozaszkolnego w celu zapewnienia uczniom 

właściwych warunków do nauki i opieki wychowawczej, 

d) rozeznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

e) udzielanie pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym, 

f) udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

realizującym indywidualny program lub tok nauki; 

5) w zakresie udzielania pomocy materialnej uczniom:  

a) organizowanie pomocy materialnej oraz opieki nad uczniami znajdującymi się 

w trudnych warunkach materialnych, a zwłaszcza z rodzin niepełnych 
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i rodziców samotnie wychowujących dzieci, a także z rodzin o dużym stopniu 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

b) współdziałanie z TPD, PCK, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem 

rodzinnym, prokuraturą, policją, urzędem pracy, placówkami służby zdrowia, 

kuratorami sądowymi w sprawach zapewnienia właściwych warunków 

socjalno-bytowych i opieki nad dziećmi i młodzieżą; 

6) w zakresie dokumentowania pracy pedagoga szkolnego:  

a) prowadzenie dziennika pracy pedagoga według zasad i wzoru określonego 

odrębnymi przepisami, 

b) prowadzenie teczek indywidualnych uczniów zawierających dokumentację 

prowadzonych badań i czynności uzupełniających, 

c) opracowanie rocznego planu pracy. 

 

6. Pedagog i psycholog odpowiadają za realizację zadań wymienionych w ust. 5 przed 

Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną, a w szczególności za: 

1) rozeznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizę przyczyn niepowodzeń 

szkolnych, a także za rzetelną ocenę sytuacji wychowawczej na terenie Szkoły; 

2) imienne ustalenie uczniów potrzebujących różnych form pomocy dydaktycznej, 

wychowawczej i materialnej; 

3) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi placówkami 

wychowania, kształcenia i opieki pozaszkolnej, w tym – za terminowość zasadność 

i kompletność składanych dokumentów do tych placówek; 

4) właściwą realizację obowiązku szkolnego przez uczniów; 

5) rzetelne prowadzenie dokumentacji wymaganej na tym stanowisku; 

6) poufność wszelkich danych osobowych zgromadzonych w trakcie swojej 

działalności; 

7) informowanie dyrekcji Szkoły o wszelkich trudniejszych problemach 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ujawnionych podczas 

wykonywania swoich obowiązków. 

7. Podczas realizacji obowiązków wymienionych w ust. 5 pedagog i psycholog mają 

prawo: 

1) żądać od wychowawców, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i uczniów 

niezbędnych informacji i pomocy w celu zapewnienia właściwej realizacji 

ustalonych potrzeb dydaktycznych, wychowawczych i materialnych uczniów; 

2) wzywać rodziców do stawienia się w Szkole w sprawach dotyczących wychowania 

i nauki ich dzieci; 

3) wzywać uczniów na rozmowy indywidualne i prowadzenie niezbędnych badań 

pedagogicznych wynikających z zadań i kompetencji pedagoga szkolnego; 

4) wnioskować do dyrekcji Szkoły w sprawach planowania i organizacji pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły; 

5) udzielać wskazówek metodycznych rodzicom i nauczycielom w sprawach 

rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

6) wnioskować o skierowanie uczniów na badania do poradni 
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psychologiczno-pedagogicznej i innych placówek uprawnionych do takich badań 

i współpracujących ze Szkołą, a także o umieszczenie uczniów w placówkach 

wychowania kształcenia i opieki pozaszkolnej; 

7) wystawiać na żądanie uprawnionych organów opinie o uczniach w sprawach 

merytorycznie podległych pedagogowi szkolnemu. Opinia taka musi być 

każdorazowo podpisana przez Dyrektora Szkoły. 

8. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) prowadzenie diagnozy logopedycznej oraz odpowiednio do jej wyników 

organizowanie terapii logopedycznej; 

2) organizowanie zajęć dla uczniów z zaburzeniami mowy powodującymi zaburzenia 

komunikacji językowej lub utrudniającymi naukę;  

3) prowadzenie konsultacji i szkoleń dla rodziców uczniów, w celu omawiania 

zaburzeń ucznia, ustalania celów terapii oraz motywowania rodziców do pracy 

w domu; 

4) branie udziału w pracach zespołu powołanego dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi; 

5) tworzenie planu pracy terapii logopedycznej oraz sprawozdania z osiągniętych 

rezultatów; 

6) prowadzenie obserwacji i oceny postępów dziecka oraz przedstawienie opinii 

o dziecku wychowawcy oraz rodzicom; 

7) systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej;  

8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły. 

9. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo 

w życiu Szkoły;  

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

terapeutycznym;  

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;  

5) 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 

Szkoły,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

10. Terapeuta pedagogiczny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły.  
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11. Do zadań terapeuty integracji sensorycznej należy w szczególności:  

1) prowadzenie czynnej diagnozy i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych uczniów; 

2) prowadzenie terapii zaburzeń metodą SI; 

3) dostarczanie uczestnikom różnorodnych doznań percepcyjnych w ramach zajęć;                      

4) opracowywanie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego dla uczniów; 

5) współpraca z zespołem pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dotycząca metod 

i technik pracy; 

6)  prowadzenie konsultacji i udzielanie fachowej pomocy terapeutycznej uczniom 

i rodzicom; 

7) prowadzenie dziennika, w którym udokumentowany jest przebieg terapii uczniów; 

8) dokonywanie rzetelnej oceny postępów uczniów w trakcie terapii; 

9) kontaktowanie się z rodzicami i oferowanie pomocy terapeutycznej dla uczniów; 

10) poznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji 

obowiązków szkolnych, a zwłaszcza trudności wychowawczych; 

11) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi placówkami 

wychowania i kształcenia pozaszkolnego, w celu zapewnienia uczniom właściwych 

warunków opieki terapeutycznej i wychowawczej;  

12) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn 

niepowodzeń szkolnych i wychowawczych; 

13) prowadzenia teczek indywidualnych uczniów, zawierających dokumentację 

prowadzonych badań i czynności uzupełniających; 

14) opracowanie rocznego planu pracy. 

§ 36. 1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje specjalistyczne zadania na swoim stanowisku 

pracy dostosowując formy ich realizacji do wieku i rozwoju intelektualnego 

uczniów, a w szczególności: 

1) zgodnie z potrzebami czytelników, gromadzi zbiory biblioteki, dokonując ich 

ewidencji oraz opracowania bibliotecznego; 

2) udostępnia zbiory biblioteczne; 

3) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką 

i z indywidualnymi zainteresowaniami; 

4) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje 

o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych; 

5) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej; 

6) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa; 

7) opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, 

wychowawców i zespołów samokształceniowych; 

8) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem; 

9) dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią 

dokumentację. 

§ 37. Przydziału przedmiotów nauczania, wychowawstw, prowadzenia zajęć 

dodatkowych, opieki nad zespołami, organizacjami i pracowniami oraz zadań 
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dodatkowych dokonuje na początku roku szkolnego Dyrektor. 

§ 38. 1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego 

działania Szkoły, utrzymanie budynku Szkoły i jego otoczenia w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo uczniów, dbanie o ład i czystość w budynku 

szkolnym i wokół niego. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników, o których mowa w ust. 1, ustala 

Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Rozdział 12  

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 

§ 39. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 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 wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie 

szkoły. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, 

2) udzielenie pomocy uczniowi w nauce poprzez przekazanie uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania dalszego rozwoju, 

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

5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznych 

i rocznych ocen zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

5. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, 

dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

1) uczniów – na pierwszych we wrześniu lekcjach wychowawczych i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku 

lekcyjnym; 

2) rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest 

podpisana lista obecności; 

3) uczniów i ich rodziców po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach 

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio na 

lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak 

w podpunkcie 1) i 2). 

7. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 

i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz 

warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania: 

1) uczniów – na pierwszych we wrześniu lekcjach wychowawczych i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku 

lekcyjnym; 

2) rodziców – na pierwszym zebraniu we wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest 

podpisana lista obecności. 

8. Dopuszczalnymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności są: 

1) sprawdziany pisemne/prace klasowe; 

2) kartkówki; 

3) odpowiedzi ustne; 

4) zadania domowe; 
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5) wytwory lub doświadczenia; 

6) opracowania lub prezentacje. 

9. Ocenie podlegają: 

1) przygotowanie do lekcji; 

2) wypowiedzi ustne i pisemne; 

3) aktywność w czasie lekcji; 

4) zeszyty; 

5) prace domowe; 

6) działania dodatkowe, ponadstandardowe; 

7) inne elementy - specyficzne dla określonych zajęć edukacyjnych. 

§ 40. 1. Kartkówki sprawdzają bieżące wiadomości i umiejętności ucznia z co najwyżej 

trzech ostatnich lekcji. Kartkówki mogą być niezapowiedziane, a czas ich trwania nie 

przekracza 15 minut. 

2. Sprawdziany pisemne/prace klasowe mierzą osiągnięcia edukacyjne uczniów na 

określonym przez nauczyciela etapie nauczania.  

3. Sprawdziany pisemne/prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych 

uczeń nie może napisać z całą klasą pracy pisemnej, powinien to uczynić w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

4. Sprawdzian pisemny/praca klasowa z przedmiotu jest zapowiadana co najmniej na 

tydzień przed planowanym terminem. Nauczyciel potwierdza ten fakt wpisem do 

terminarza klasy w dzienniku lekcyjnym i podaje zakres materiału obowiązujący na 

sprawdzianie pisemnym/pracy klasowej. 

5. Sprawdzian pisemny/praca klasowa podsumowującą wiadomości następuje po lekcji 

powtórzeniowej. 

6. Dopuszcza się tylko jeden sprawdzian pisemny/pracę klasową w tym samym dniu. 

7. W ciągu tygodnia mogą się odbyć nie więcej niż dwie prace kasowe/ sprawdziany 

pisemne w oddziałach 4 i nie więcej niż trzy prace klasowe/ sprawdziany pisemne 

w tygodniu w oddziałach 5-8 (w liczbę tę nie są wliczone poprawy). 

8. Sprawdziany pisemne/prace klasowe powinny być ocenione i omówione w terminie 

nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia ich napisania. W uzasadnionych 

przypadkach (np. zwolnienie lekarskie nauczyciela, szkolenie, wycieczka klasowa) 

termin może być przedłużony.  

9. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom w czasie lekcji, 

a rodzicom poprzez ucznia, który jest zobowiązany je zwrócić na następnych zajęciach.  

10. W przypadku niezwrócenia nauczycielowi pracy pisemnej w wyznaczonym terminie, 

nauczyciel, w danym roku szkolnym, wydaje uczniowi do domu kopie kolejnych prac 

klasowych wyłącznie na pisemną prośbę rodzica, która składana jest każdorazowo 

w sekretariacie szkoły. 

11. Fakt niezwrócenia pracy pisemnej odnotowywany jest w dzienniku elektronicznym jako 

notatka do oceny. 

12. Sprawdzone i ocenione prace pisemne/sprawdziany przechowywane są w Szkole przez 

nauczyciela do 31 sierpnia danego roku szkolnego.  
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§ 41. 1. Oceny dzielą się na: 

1) bieżące, które określają poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze 

zrealizowanej części programu nauczania; 

2) klasyfikacyjne (śródroczne, roczne i końcowe), które określają ogólny poziom 

wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany 

okres/rok szkolny. 

2. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe z zajęć edukacyjnych, 

z zastrzeżeniem §50 ustala się według następującej skali ocen: 

1) celujący (6); 

2) bardzo dobry (5); 

3) dobry (4); 

4) dostateczny (3); 

5) dopuszczający (2); 

6) niedostateczny (1). 

3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest niedostateczny. 

4. Oceny bieżące, o których mowa w ust. 2, mogą być różnicowane dodatkowo poprzez 

stosowanie znaków "+" i "-". 

5. W przypadku prac pisemnych w klasach IV- VIII stosowana jest punktacja: 

 

celujący 100% 

bardzo dobry 90%- 99,99% 

dobry 75%- 89,99% 

dostateczny 55% - 74,99% 

dopuszczający 40% - 54,99% 

niedostateczny 0% - 39,99% 

 

6. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć.  

7. Uczeń powinien w ciągu półrocza otrzymać minimum 3 oceny cząstkowe z przedmiotu. 

8. Nauczyciel może stosować w ocenianiu bieżącym elementy oceniania kształtującego 

(OK). Ocenianie to polega na przekazaniu uczniom ustnie lub pisemnie informacji 

o osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co 

uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć 

(informacja zwrotna – IZ). Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia  – 

ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny. 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 

przede wszystkim 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 ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 
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w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

10. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie 

do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel 

prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną 

i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia. 

11. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii. 

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 11, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

14. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na 

wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika 

potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. 

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

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego 

wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, 

zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.  

16. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

17. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

18. Począwszy od klasy IV uczniowi przyznaje się świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli 

uzyska on średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo 

dobre zachowanie. 

 

§ 42. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A6
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2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

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

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 14-19. 

8. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną 

ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 19. 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

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

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

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych 

ocen. 

15. Zastrzeżenia, o których mowa zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A341
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A6
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klasyfikacyjną zachowania. 

17. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 

z zastrzeżeniem ust. 8. 

18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności ucznia w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu 

z uczniem i jego rodzicami. 

19. Przepisy ust. 14-18 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 

16, jest ostateczna. 

20. Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności 

ucznia przeprowadzają komisje powołane przez dyrektora szkoły na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych. 

21. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne 

oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 

uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są 

przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny 

zachowania.  

22. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz 

dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

23. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

24. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły 

jako przewodniczący komisji, nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych,  

z których przeprowadzany jest egzamin.  

25. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których 

uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.  

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

rodzice ucznia.  

§ 43. 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-08-2017&qplikid=1#P1A329
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1) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu określone 

programem nauczania; 

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania; 

3) Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim bądź tytuł laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

roczną ocenę klasyfikacyjną. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował prawie pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania przedmiotu; 

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

3) potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji; 

4) łączy wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin nauki oraz stosuje ją w nowych 

sytuacjach. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował w stopniu dobrym umiejętności i wiadomości określone programem 

nauczania, w tym opanował treści złożone; 

2) samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, użyteczne w życiu pozaszkolnym. 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował ponad połowę wiadomości i umiejętności określonych programem 

nauczania; 

2) posiada umiejętności pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela problemy 

typowe; 

3) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności. 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) ma duże braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie 

uniemożliwiają dalszego kształcenia; 

2) rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych programem 

nauczania, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy; 

2) nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności i nie wykazuje chęci 

współpracy z nauczycielem. 

7. Szczegółowe zasady oceniania bieżącego i klasyfikacyjnego ustalają nauczyciele 

prowadzący zajęcia edukacyjne w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania 

z poszczególnych przedmiotów.  

§ 44. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę 

w następujący sposób: 

1) uczniowi udziela informacji ustnej; 

2) rodzicowi udziela informacji ustnej, jeżeli wniosek ma formę ustną; 
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3) rodzicowi udziela w ciągu 7 dni roboczych informacji pisemnej, jeżeli wniosek ma 

formę pisemną. W uzasadnionych przypadkach (np. zwolnienie lekarskie 

nauczyciela, szkolenie, wycieczka klasowa) termin może być przedłużony.  

§ 45. 1. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia: 

1) wychowawca oddziału przeprowadza w ciągu roku szkolnego co najmniej cztery 

spotkania ogólne (wywiadówki) z rodzicami celem przedstawienia i omówienia 

osiągnięć w nauce i zachowania uczniów;  

2) bieżące informacje o postępach i trudnościach w nauce ucznia są przekazywane 

rodzicom i uczniom za pomocą e-dziennika; 

3) rodzice i uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć 

edukacyjnych i zachowania za pomocą e-dziennika lub w razie potrzeby za 

pomocą zeszytu przedmiotowego lub zeszytu do korespondencji; 

4) rodzie i uczniowie są informowani o wystawionych klasyfikacyjnych ocenach 

śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania za pomocą 

e-dziennika; 

5) w szczególnych przypadkach, z inicjatywy wychowawcy oddziału, nauczyciela 

przedmiotu bądź rodziców ustala się dodatkowy termin spotkania i rozmowy 

o postępach i trudnościach uczniach w nauce i zachowaniu. 

2. W czasie lekcji i dyżuru nauczyciel wykonuje obowiązki służbowe, nie udziela 

informacji rodzicom.  

§ 46. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej. Klasyfikację śródroczną 

uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. 

§ 47. 1. Klasyfikację przeprowadza się dwa razy w roku: 

1) śródroczną – na 7 dni roboczych przed zakończeniem zajęć edukacyjnych 

w pierwszym półroczu. Polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej klasyfikacyjnej 

oceny zachowania; 

2) roczną – na 7 dni roboczych przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym 

roku szkolnym. Polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia, ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z tych zajęć i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania; 

3) końcową – na 7 dni roboczych przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym 

roku szkolnym. Składają się na nią roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz 

roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się odpowiednio w klasach programowo niższych i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

2. Przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani 
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poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Przy klasyfikowaniu rocznym w klasach I-III ustala się jedną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jedną roczną ocenę 

klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenę zachowania. 

4. Co najmniej trzy tygodnie przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym 

rady pedagogicznej odbywają się zebrania, na których rodzice (opiekunowie prawni) 

otrzymują informacje o wynikach bieżącego oceniania, zagrożeniu oceną niedostateczną 

lub zagrożeniu oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania. Rodzice uczniów, 

którzy zostali poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych 

lub oceną nieodpowiednią zachowania lub oceną naganną zachowania, podpisują 

oświadczenie, że przyjęli tę informację od wychowawcy. Oświadczenie powinno 

zawierać datę, ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania i podpis rodzica. 

Oświadczenia przechowuje wychowawca. Jednocześnie wychowawca przesyła 

rodzicowi informację o zagrożeniu oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych lub 

oceną nieodpowiednią zachowania lub oceną naganną zachowania przez dziennik 

elektroniczny, co równoznaczne jest z poinformowaniem o zaistniałej sytuacji. 

5. Nie później niż na 7 dni roboczych przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej nauczyciele informują uczniów i rodziców o przewidywanej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania. 

§ 48. 1. Warunki uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania: 

1) za przewidywaną ocenę roczną uznaje się ocenę podaną uczniowi nie później niż 

na 7 dni roboczych przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej; 

2) rodzic (prawny opiekun) może się ubiegać o wystawienie swojemu dziecku 

wyższej oceny niż przewidywana o jeden stopień; 

3) wystawiona w ramach dodatkowego sprawdzenia wiedzy ocena nie może być 

niższa niż przewidywana; 

4) ocena zostaje podwyższona w przypadku uzyskania w wyniku dodatkowego 

sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia oceny, o którą ubiega się uczeń; 

5) stopień trudności dodatkowego sprawdzania wiedzy i umiejętności powinien 

odpowiadać kryteriom ustalonym dla danej oceny, o którą ubiega się uczeń; 

6) o formie dodatkowego sprawdzania wiedzy i umiejętności decyduje nauczyciel 

przedmiotu; 

7) uczeń ubiegający się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny powinien 

spełniać wszystkie poniższe kryteria: 

a) mieć usprawiedliwione w terminie wszystkie nieobecności na danym 

przedmiocie, 

b)  przystępować do wszystkich sprawdzianów w ustalonym z nauczycielem 
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terminie, 

c) uzyskać ze wszystkich sprawdzianów i prac klasowych ocenę pozytywną, 

również w trybie poprawy ocen niedostatecznych, 

d) wykonać wszystkie prace i zadania wymagane i ocenione przez nauczyciela, 

e) systematycznie odrabiać prace domowe, nie mieć więcej niż ustalona liczby 

nieprzygotowań, 

f) mieć minimum 50% ocen wyższych niż przewidywana, 

g) systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i ćwiczenia, jeżeli na danym 

przedmiocie takie zobowiązany jest prowadzić. 

2. W przypadku ubiegania się o podwyższenie przewidywanej oceny z: wychowania 

fizycznego, zajęć technicznych, techniki, plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, 

informatyki uczeń powinien spełnić warunki w pkt 7 oraz: 

1) przygotować i przynosić ustalone przez nauczyciela pomoce: materiały i strój – 

niezbędne do pracy na lekcjach; 

2) podejmować próbę wykonania każdego zadania i ćwiczenia; 

3) korzystać z oferowanej przez nauczyciela pomocy i wskazówek. 

3. Uczeń ubiegający się o uzyskanie wyższej niż przewidywana oceny zachowania 

powinien spełniać wszystkie następujące warunki: 

1) mieć usprawiedliwione w terminie wszystkie nieobecności; 

2) nie przekraczać limitu spóźnień ustalonych na wyższą ocenę zachowania; 

3) nie otrzymać w ciągu roku kary statutowej; 

4) otrzymać co najmniej dwie pochwały od momentu otrzymania oceny 

proponowanej. 

§ 49. 1. Tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania: 

1) nauczyciele podają przez e-dziennik, a w razie potrzeby przez zeszyt 

przedmiotowy lub zeszyt do korespondencji, uczniom i rodzicom przewidywane 

roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie później niż na 7 dni 

roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej; 

2) rodzic składa w sekretariacie pisemny wniosek o podwyższenie oceny rocznej 

z zajęć edukacyjnych w ciągu 2 dni roboczych od wystawienia przez nauczyciela 

przewidywanych ocen w e-dzienniku; 

3) nauczyciel potwierdza na wniosku zgodność przedstawionych warunków 

niezbędnych do ubiegania się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną z zajęć 

edukacyjnych, co skutkuje dalszym trybem działania lub uzasadnia niezgodność 

przedstawionych warunków, co skutkuje zakończeniem trybu; 

4) dodatkowe sprawdzenie wiedzy odbywa się nie później niż na 2 dni robocze przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej; 

5) formę dodatkowego sprawdzenia wiedzy ustala nauczyciel; 

6) nauczyciel podaje przez e-dziennik, a w razie potrzeby poprzez zapis w zeszycie 

przedmiotowym lub w zeszycie do korespondencji, do wiadomości ucznia 
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i rodziców datę i formę dodatkowego sprawdzania wiedzy; 

7) informację o ocenie uzyskanej w wyniku dodatkowego sprawdzania wiedzy 

i umiejętności nauczyciel przekazuje uczniowi i rodzicom przez e-dziennik, 

a w razie potrzeby poprzez zapis w zeszycie przedmiotowym lub w zeszycie do 

korespondencji; 

8) wychowawca klasy podaje uczniom i rodzicom przez e-dziennik, a w razie 

potrzeby poprzez zapis w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie do 

korespondencji, przewidywane roczne oceny zachowania nie później niż na 7 dni 

roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej; 

9) od dnia wystawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

do terminu zatwierdzającej rady pedagogicznej roczna ocena klasyfikacyjna 

z zachowania może zostać obniżona w sytuacji, gdy zachowanie ucznia ulegnie 

pogorszeniu;  

10) o możliwości zmiany rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania na wyższą niż 

ocena przewidywana decyduje wychowawca, o czym informuje danego ucznia 

ustnie bądź przez e-dziennik, a rodziców przez e-dziennik. Uzyskanie zmiany 

rocznej klasyfikacyjnej oceny z zachowania na wyższą niż ocena przewidywana 

możliwe jest po spełnieniu wszystkich warunków określonych w § 48. 

§ 50. 1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

i zachowania są ocenami opisowymi. 

2. Klasyfikowanie roczne i śródroczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej  

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w 

nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych znajduje się w dzienniku 

lekcyjnym, arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym. 

5. Uchylony. 

6. Uchylony. 

7. Roczna i śródroczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 

z zachowania ustalana jest przez wychowawcę edukacji wczesnoszkolnej danego 

oddziału. Jest ona ostateczna.  

8. Roczną i śródroczną opisową ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala 

wychowawca oddziału według ustalonych kryteriów oraz po zasięgnięciu opinii innych 

nauczycieli, z uwzględnieniem samooceny ucznia i opinii innych uczniów danego 

oddziału. Ocena zachowania jest oceną opisową, a jej kryteria obejmują: 

1) aktywność – uczeń często zgłasza się na lekcji, mówi dużo ciekawych i istotnych 

rzeczy, bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, przynosi do szkoły 
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dodatkowe informacje i książki na dany temat, stosuje się do poleceń nauczyciela, 

bierze udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie, dba o piękno mowy 

ojczystej; 

2) kulturę osobistą – uczeń używa zwrotów grzecznościowych, zwraca się kulturalnie 

do kolegów i nauczycieli, podnosi rękę, gdy chce coś powiedzieć, stara się 

panować nad swoimi emocjami, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz 

innych osób, wobec kolegów i koleżanek zachowuje się kulturalnie  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; 

3) wygląd zewnętrzny – uczeń na co dzień ubiera się stosownie w strój uczniowski, 

ubiera się na galowo w czasie uroczystości szkolnych, dba o higienę osobistą; 

4) pracę dodatkową – uczeń dotrzymuje terminów oddania prac dodatkowych 

i różnorodnych zadań, przygotowuje się do zajęć, uczestniczy w projektach 

szkolnych; 

5) postawę ucznia – uczeń pomaga kolegom w nauce, przeciwstawia się przejawom 

przemocy, agresji i wulgarności zgodnie z ustalonymi zasadami, dba o porządek 

w miejscu pracy i w najbliższym otoczeniu, kulturalnie zachowuje się na lekcjach, 

punktualnie przychodzi na zajęcia, szanuje inne osoby, współpracuje z kolegami  

i koleżankami, postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dba o honor  

i tradycje szkoły. 

9. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć. W klasach I – III do oceniania bieżącego nauczyciele 

stosują ocenianie kształtujące według opracowanego systemu oceniania. Każdy 

nauczyciel stosuje elementy oceniania kształtującego w zależności od potrzeb 

i możliwości edukacyjnych ucznia. 

10. W klasach I – III bieżącemu ocenianiu podlegają: 

1) technika czytania; 

2) czytanie ze zrozumieniem; 

3) technika obliczania; 

4) rozwiązywanie zadań tekstowych; 

5) kaligrafia; 

6) twórczość własna; 

7) wypowiedzi ustne; 

8) prace pisemne; 

9) estetyka wykonania pracy; 

10) wykonanie zadania domowego; 

11) technika wykonywania ćwiczeń ruchowych, tanecznych, muzycznych, 

plastycznych, technicznych; 

12) zaangażowanie w pracę; 

13) opanowanie materiału; 

14) wykonywanie zadań dodatkowych typu: udział w konkursach klasowych, 

szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych; 
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15) kartkówki i pisemne prace kontrolne. 

11.  Wszystkie oceny bieżące w klasach I-III są ocenami kształtującymi zawierającymi 

informację zwrotną w formie słownej. W przypadku kartkówek i pisemnych prac 

kontrolnych informacja zwrotna może być dodatkowo wyrażona w formie procentowej 

lub punktowej. 

12. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję 

do klasy programowo wyższej. 

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

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

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

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców 

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

14. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada 

pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej 

do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju 

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

15. Oceny śródroczne i roczne z religii i etyki są ocenami ustalanymi zgodnie ze skalą, 

o której mowa w § 41 ust.2.  

§ 51. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej śródroczną, roczną i końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

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

opisowymi. 

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

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
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specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

§ 52. 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia wystawia 

wychowawca klasy po zapoznaniu się z poniższymi opiniami: 

1) samooceną ucznia; 

2) oceną wystawioną uczniowi przez uczniów tej samej klasy;  

3) oceną wystawioną uczniowi przez nauczycieli uczących w danej klasie;  

4) ewentualnymi sugestiami innych członków Rady Pedagogicznej lub 

pracowników szkoły.  

2. Opinie wymienione w pkt od 1) do 2) nie są dla wychowawcy wiążące podczas 

wystawiania klasyfikacyjnej oceny śródrocznej i rocznej. 

3. Uczeń dokonuje samooceny w oparciu o dostępne mu kryteria oceny zachowania 

zawarte w Statucie. 

4. Uczniowie klasy dokonują anonimowo oceny zachowania poszczególnych uczniów 

w oparciu o dostępne im kryteria oceny zachowania zawarte w Statucie.  

5. Nauczyciele uczący w danej klasie dokonują oceny zachowania uczniów na 

posiedzeniach zespołów wychowawczych klas IV-VIII. Propozycje nauczycieli zapisuje 

się na karcie oceny zachowania uczniów klasy.   

6. Odpowiednio wypełnione karty oceny zachowania są przechowywane przez 

wychowawców w teczce wychowawczej klasy.  

7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna z zastrzeżeniem 

§39 ust.14. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

9. Ocena zachowania dokonywana jest poprzez porównanie zachowania i postawy ucznia 

do modeli zachowania na poszczególne oceny. 

10. Oceny zachowania dokonuje się, wybierając model najbliższy zachowaniu ucznia, 

z zastrzeżeniem, że: 

1) uczeń na ocenę wzorową, bardzo dobrą oraz dobrą nie może otrzymać żadnej kary 

statutowej;  

2)  uczeń, który otrzymał jedną karę statutową w półroczu niebędącą naganą 

udzieloną przez dyrektora, może otrzymać co najwyżej oceną poprawną; 

3)  uczeń, który otrzymał dwie kary statutowe niebędące naganami dyrektora, może 

otrzymać co najwyżej oceną nieodpowiednią; 

4) uczeń, który otrzymał trzy lub więcej kary statutowe bądź naganę dyrektora 

otrzymuje ocenę naganną zachowania; 

5) ocena roczna klasyfikacyjna zachowania uwzględnia ocenę śródroczną 

klasyfikacyjną zachowania. 

11. Uczeń podlega ocenianiu zachowania na terenie szkoły, jak również na wszystkich 

zajęciach, wyjściach i wycieczkach organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

12. Model zachowania na ocenę wzorową. 
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1) Uczeń: 

a) zawsze jest przygotowany do zajęć, 

b) ma co najwyżej 5 spóźnień w półroczu, a wszystkie nieobecności ucznia są 

usprawiedliwione, 

c) sumiennie wykonuje powierzone zadania i obowiązki oraz podejmuje własne 

przedsięwzięcia,  

d) zawsze aktywnie uczestniczy w lekcjach,  

e) zawsze zachowuje się podczas przerw międzylekcyjnych i poza terenem szkoły 

zgodnie z ustalonymi zasadami, 

f) zawsze przestrzega ustalonych zasad dotyczących porządku na terenie szkoły, 

dba o ład, estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, 

g) ma co najmniej 6 pochwał i żadnej uwagi w półroczu, 

h) regularnie podejmuje liczne działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska 

lokalnego,  

i) szanuje mienie własne i innych osób, 

j) w ustalonych terminach zwraca dokumentacje szkolną, 

k) w ustalonych terminach zwraca wypożyczone książki do biblioteki szkolnej, 

l) zawsze przestrzega norm współżycia w społeczności szkolnej, 

m) nigdy nie wykazuje agresji słownej i fizycznej oraz prawidłowo reaguje na 

wszelkie jej przejawy, 

n) nie utrudnia pracy nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom, 

o) bierze aktywny udział w konkursach, zawodach, uroczystościach klasowych 

i szkolnych oraz czynnie uczestniczy w ich organizowaniu, 

p) na uroczystości szkolne zawsze przychodzi w stroju galowym,  

q) w szkole i poza nią zachowuje się wzorowo, godnie ją reprezentuje, jest wzorem 

dla innych, 

r) na co dzień ubiera się schludnie i stosownie do miejsca i okoliczności, w których 

się znajduje, (stosuje się do obowiązującego w szkole Regulaminu stroju 

uczniowskiego), 

s) nigdy nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią, 

t) dba o piękno mowy ojczystej, 

u) zawsze we właściwy sposób wyraża swoje zdanie, 

v) nie daje się sprowokować, nie ulega namowom i naciskom, 

w) zawsze jest tolerancyjny, szanuje odmienność światopoglądową, religijną, 

kulturową, 

x) zawsze pomaga słabszym i potrzebującym pomocy,  

y) zawsze z szacunkiem odnosi się do innych uczniów oraz wszystkich 

pracowników szkoły, 

z) nigdy nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw 

międzylekcyjnych, 

za) zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, 

zb) nigdy nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia własnego oraz innych osób, 

zc) nie ulega nałogom, 
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zd) nigdy nie korzysta z niedozwolonych urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły. 

13. Model zachowania na ocenę bardzo dobrą. 

1) Uczeń: 

a) prawie zawsze jest przygotowany do zajęć, 

b) ma co najwyżej 8 spóźnień w półroczu, a wszystkie nieobecności ucznia są 

usprawiedliwione, 

c) bardzo dobrze wykonuje powierzone zadania i obowiązki oraz podejmuje 

własne przedsięwzięcia, 

d) aktywnie bierze udział w lekcjach,  

e) nie utrudnia pracy nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom, 

f) prawie zawsze podczas przerw międzylekcyjnych i poza terenem szkoły 

zachowuje się zgodnie z ustalonymi zasadami, 

g) zawsze przestrzega ustalonych zasad dotyczących porządku na terenie szkoły, 

dba o ład, estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, 

h) ma co najmniej 4 pochwały i żadnej uwagi w półroczu, 

i) podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego, 

j) szanuje mienie własne i innych, 

k) w ustalonych terminach zwraca dokumentacje szkolną, 

l) w ustalonych terminach zwraca wypożyczone książki do biblioteki szkolnej, 

m) przestrzega norm współżycia w grupie, 

n) nie wykazuje agresji słownej i fizycznej oraz prawidłowo reaguje na jej 

przejawy, 

o) bierze udział w konkursach, zawodach, uroczystościach klasowych i szkolnych 

oraz uczestniczy w ich organizowaniu, 

p) na uroczystości szkolne zawsze przychodzi w stroju galowym, 

q) na co dzień ubiera się schludnie i stosownie do miejsca i okoliczności, w których 

się znajduje (stosuje się do obowiązującego w szkole Regulaminu stroju 

uczniowskiego), 

r) nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią, 

s) dba o piękno mowy ojczystej, 

t) nie opuszcza terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw 

międzylekcyjnych, 

u) dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, 

v) nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia własnego oraz innych osób,  

w) nie ulega nałogom,  

x) jest uczynny, chętnie pomaga innym, 

y) potrafi we właściwy sposób wyrazić swoje zdanie, 

z) nie daje się sprowokować, nie ulega namowom i naciskom, 

za) używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, 

zb) jest tolerancyjny, szanuje odmienność światopoglądową, religijną, kulturową, 

zc) często pomaga słabszy i potrzebującym pomocy, 

zd) z szacunkiem odnosi się do innych uczniów oraz wszystkich pracowników 
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szkoły, 

ze) nigdy nie korzysta z niedozwolonych urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły. 

14. Model zachowania na ocenę dobrą. 

1) Uczeń: 

a) zazwyczaj jest przygotowany do zajęć, 

b) ma co najwyżej 12 spóźnień, a wszystkie nieobecności ucznia są 

usprawiedliwione, 

c) dobrze wykonuje powierzone zadania i obowiązki,  

d) bierze udział w lekcjach, 

e) nie utrudnia pracy nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom, 

f) zazwyczaj podczas przerw międzylekcyjnych i poza terenem szkoły zachowuje 

się zgodnie z ustalonymi zasadami,  

g) prawie zawsze przestrzega ustalonych zasad dotyczących porządku na terenie 

szkoły, prawie zawsze dba o ład, estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, 

h) ma co najmniej 2 pochwały i maksymalnie 2 uwagi w danym półroczu, 

i) jest zaangażowany w życie klasy i szkoły, 

j) podejmuje działania na rzecz klasy, 

k) szanuje mienie własne i innych,  

l) przestrzega norm współżycia w grupie, szybko naprawia swoje błędy, 

m) nie wykazuje przejawów agresji w stosunku do innych uczniów, 

n) w miarę swoich możliwości bierze udział w konkursach, zawodach, 

uroczystościach klasowych i szkolnych oraz uczestniczy w ich organizowaniu, 

o) zazwyczaj na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym, 

p) zazwyczaj na co dzień ubiera się schludnie i stosownie do miejsca 

i okoliczności,  

w których się znajduje (stosuje się do obowiązującego w szkole Regulaminu 

stroju uczniowskiego),  

q) nie używa wulgarnych słów w szkole i poza nią, 

r) nie opuszcza terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych, 

s) zazwyczaj dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, 

t) zazwyczaj nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia własnego oraz innych 

osób,  

u) nie ulega nałogom, 

v) prawie zawsze jest uczynny, pomaga innym,  

w) właściwie wyraża swoje zdanie w stosunku do innych osób, 

x) nie ulega namowom i naciskom,  

y) prawie zawsze używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, 

przepraszam, 

z) prawie zawsze szanuje odmienność światopoglądową, religijną, kulturową, 

za) prawie zawsze pomaga słabszym, 

zb) prawie zawsze z szacunkiem odnosi się do innych, 

zc) nigdy nie korzysta z niedozwolonych urządzeń elektronicznych na terenie 
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szkoły. 

15. Model zachowania na ocenę poprawną. 

1) Uczeń: 

a) przeważnie jest przygotowany do zajęć lekcyjnych, 

b) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5, 

c) ma co najwyżej 15 spóźnień w półroczu, 

d) przeważnie wykonuje powierzone mu zadania, 

e) podczas przerw i poza terenem szkoły nie zawsze zachowuje się w sposób 

kulturalny i bezpieczny, 

f) nie zawsze przestrzega ustalonych zasad dotyczących porządku na terenie 

szkoły, nie zawsze dba o ład, estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, 

g) ma co najwyżej 4 uwagi w półroczu, 

h) stara się angażować w życie klasy, 

i) nie zawsze szanuje mienie własne i innych, 

j) nie zawsze przestrzega norm współżycia w grupie, 

k) zdarza mu się przejawiać zachowania agresywne w stosunku do innych uczniów, 

l) rzadko bierze udział w konkursach, zawodach, uroczystościach klasowych 

i szkolnych oraz nie uczestniczy w ich organizowaniu, 

m) czasami przychodzi na uroczystości szkolne w stroju galowym  

n) zazwyczaj na co dzień ubiera się schludnie i stosownie do miejsca 

i okoliczności, w których się znajduje (zazwyczaj stosuje się do obowiązującego 

w szkole Regulaminu stroju uczniowskiego), 

o) zdarza mu się używać wulgarnych słów w szkole i poza nią, ale poprawnie 

reaguje na zwrócenie uwagi przez nauczyciela,   

p) zdarza mu się opuszczać teren szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw 

międzylekcyjnych, 

q) nie zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, 

r) czasami stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu własnemu i innych osób,  

s) nie ulega nałogom, 

t) czasami odmawia pomocy innym, 

u) zdarza mu się w sposób nieuprzejmy wyrażać swoje zdanie w stosunku do 

innych osób, 

v) zdarza mu się ulegać namowom i naciskom, 

w) nie zawsze używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, 

x) nie zawsze szanuje odmienność światopoglądową, religijną, kulturową, 

y) czasami utrudnia pracę nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom, 

z) nie zawsze odnosi się szacunkiem do innych, 

za) zdarza mu się korzystać z niedozwolonych urządzeń elektronicznych na terenie 

szkoły, 

zb) zazwyczaj poprawia swoje zachowanie po rozmowach i działaniach ustalonych 

z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem i rodzicami. 

16. Model zachowania na ocenę nieodpowiednią. 

1) Uczeń: 



Statut Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie 

1 września 2018 

 

Strona 45 z 67 
 

a) często jest nieprzygotowany do zajęć, 

b) ma co najwyżej 20 spóźnień w półroczu,  

c) liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10, 

d) nie wykonuje powierzonych mu zadań,  

e) podczas przerw i poza terenem szkoły nie zachowuje się w sposób kulturalny  

i bezpieczny, 

f) często nie przestrzega ustalonych zasad dotyczących porządku na terenie szkoły, 

często nie dba o ład, estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, 

g) ma co najwyżej 8 uwag w półroczu, 

h) zazwyczaj nie angażuje się w życie klasy i szkoły, 

i) zazwyczaj nie podejmuje działań na rzecz klasy, 

j) zazwyczaj nie szanuje mienia własnego i innych, 

k) nie przestrzega norm współżycia w grupie,  

l) przejawia zachowania agresywne w stosunku do innych uczniów, nauczycieli 

i pracowników szkoły, 

m) nie bierze udziału w konkursach, zawodach, uroczystościach klasowych 

i szkolnych oraz nie uczestniczy w ich organizowaniu, 

n) na uroczystości szkolne nie przychodzi w stroju galowym, 

o) często nie stosuje się do obowiązującego w szkole Regulaminu stroju 

uczniowskiego, 

p) często używa wulgarnych słów w szkole i poza nią, nie reaguje na zwrócenie 

uwagi,  

q) często opuszcza teren szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw 

międzylekcyjnych,  

r) nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, 

s) często stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu własnemu i innych osób, 

t) ulega nałogom, 

u) nie pomaga innym,  

v) jest nieuprzejmy i niegrzeczny, 

w) ulega namowom, konflikty rozwiązuje w sposób siłowy, 

x) rzadko używa zwrotów grzecznościowych, 

y) niszczy mienie szkolne, 

z) nie szanuje odmienności światopoglądowej, religijnej, kulturowej, 

za) nie szanuje innych, 

zb) utrudnia pracę nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom, 

zc) często korzysta z niedozwolonych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, 

zd) nie poprawia swojego zachowania po rozmowach i działaniach ustalonych 

z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem i rodzicami. 

17. Model zachowania na ocenę naganną. 

1) Uczeń: 

a) bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć,  

b) bardzo często spóźnia się na lekcje bez uzasadnionej przyczyny, ma ponad 20 

spóźnień w półroczu, ponad 10 godzin nieobecności jest 
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nieusprawiedliwionych,  

c) nie wykonuje żadnych powierzonych zadań,  

d) utrudnia pracę nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom, 

e) działa demotywująco na innych, 

f) w sposób niestosowny zwraca się do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

g) podczas przerw i poza terenem szkoły nie zachowuje się w sposób kulturalny  

i bezpieczny, 

h) nie przestrzega ustalonych zasad dotyczących porządku na terenie szkoły, nie 

dba o ład, estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, 

i) ma ponad 8 uwag w półroczu, 

j) nie angażuje się w życie klasy, 

k) nie szanuje mienia własnego i innych oraz celowo je niszczy, 

l) nie przestrzega norm współżycia w grupie, 

m) bardzo często przejawia zachowania agresywne w stosunku do innych, 

n) nigdy nie bierze udziału w konkursach, zawodach, uroczystościach klasowych  

i szkolnych, nie uczestniczy w ich organizowaniu i celowo utrudnia pracę 

innym, 

o) nigdy nie przychodzi na uroczystości szkolne w stroju galowym, 

p) w szkole i poza nią zachowuje się niezgodnie z ustalonymi zasadami, 

q) nie stosuje się do obowiązującego w szkole Regulaminu stroju uczniowskiego, 

r) bardzo często używa wulgarnych słów w szkole i poza nią, przeklina, 

s) jest wulgarny w stosunku do uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły, 

t) bardzo często opuszcza teren szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw 

międzylekcyjnych, 

u) nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych, 

v) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych, 

w) ulega nałogom, 

x) bardzo często jest nieuprzejmy i niegrzeczny, 

y) konflikty rozwiązuje w sposób siłowy, sam inicjuje bójki,  

z) bardzo rzadko używa zwrotów grzecznościowych, 

za) celowo niszczy mienie szkoły, 

zb) publicznie znieważa innych z powodu odmienności światopoglądowej, 

religijnej, kulturowej, 

zc) nigdy nie pomaga słabszym, 

zd) nie szanuje innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych osób 

dorosłych, 

ze) utrudnia pracę nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom, 

zf) często korzysta z niedozwolonych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, 

zg) nie poprawia swojego zachowania po rozmowach i działaniach ustalonych 

z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem i rodzicami. 
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Rozdział 13  

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

§ 53. 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 

odpowiednich dla danego poziomu kształcenia;  

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

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

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;  

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

pedagogicznej. 

§ 54. 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do 

wyboru dalszej drogi kształcenia.  

2. System doradztwa zawodowego obejmuje działania kierowane do uczniów klas I-VIII. 

3. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII 

i VIII zgodnie z ramowymi planami nauczania. 

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że:  

1) wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji 

podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia; 

2) na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, 

ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;  

3) na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki 

(temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), 

umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, 

zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna 

jednostki;  

4) preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się 

w toku życia człowieka;  

5) działania w ramach doradztwa zawodowego muszą być systematyczne, 

zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły;  

6) doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, 

rodzicami i nauczycielami;  

7) doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli 

i koordynowane jest przez koordynatora szkolnego doradca zawodowego, dzięki 

czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter. 

5. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w zakresie: 

1) dostarczania uczniom podstawowej wiedzy o zawodach, m.in. poprzez realizowanie 

na zajęciach wiedzy o społeczeństwie tematyki z zakresu:  



Statut Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie 

1 września 2018 

 

Strona 48 z 67 
 

a) pojęcie zawodu,  

b) kwalifikacje zawodowe,  

c) rodzaje zawodów;  

2) organizowanie na lekcjach wychowawczych spotkań z osobami wykonującymi 

różne zawody;  

3) prowadzenie zajęć warsztatowych, których celem będzie określenie predyspozycji 

uczniów na podstawie uzdolnień, zainteresowań, cech usposobienia 

i temperamentu;  

4) prowadzenie zajęć warsztatowych, których celem będzie określenie propozycji 

dalszej drogi kształcenia;  

5) opracowanie informacji o możliwościach pogłębienia wiedzy dotyczącej wyboru 

zawodu i sytuacji na rynku pracy –  prezentacje w gablocie szkolnej;  

6) opracowanie informacji o strukturze szkolnictwa ponadpodstawowego – 

prezentacja w gablocie szkolnej;  

7) wyposażenie uczniów w umiejętności sporządzania dokumentów określonych 

procedurą ubiegania się o pracę, a w tym zakresie m.in. przeprowadzenie 

z uczniami ćwiczeń w pisaniu dokumentów;  

8) spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy. 

Rozdział 14  

Uczniowie 

§ 55. 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej; 

2) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów; 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania; 

4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa; 

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 

6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych 

kryteriów; 

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pracy klasowej; 

8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności; 

9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw 

świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych); 

10) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych 

i księgozbioru biblioteki; 

12) korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz 

psychologicznej; 

13) uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych 

i rozrywkowych; 
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14) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie 

się w organizacjach działających na terenie Szkoły; 

15) odwołania się od oceny z zachowania; 

16) bezpłatnego transportu i opieki przysługujących uczniom niepełnosprawnym 

w czasie przewozu do szkoły; 

17) pomocy materialnej. 

§ 56. 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę 

do Dyrektora. 

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

3.  Dyrektor zobowiązany jest rozpatrzyć skargę w terminie siedmiu dni od dnia jej 

złożenia. 

§ 57. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie, Szkoła zapewnia opiekę psychologa, pedagoga szkolnego i logopedy 

oraz pomoc materialną na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 58. 1. Uczeń ma obowiązek: 

1) uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należycie przygotowywać się oraz aktywnie 

w nich uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe 

zachowanie; 

2) godnie reprezentować Szkołę; 

3) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz 

pozostałych uczniów; 

4) dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych; 

5) pilnować własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do 

Szkoły; 

6) wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas pobytu 

w Szkole i w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej terenem. 

Z urządzeń tych uczeń może korzystać wyłącznie za zgodą nauczyciela 

w przypadkach nagłych i w jego obecności; 

7) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny; 

8) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania; 

9) przestrzegać postanowień statutu Szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów 

prawa; 

10) przestrzegać zarządzeń Dyrektora.  

§ 59. 1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia 

stosownego stroju. Elementy stroju nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, 

prowokować, czy też stanowić potencjalnego zagrożenia. 

2. Szczegółowe zasady stroju codziennego, galowego oraz sportowego określa Regulamin 

stroju uczniowskiego. 

3. W ubiorze codziennym ucznia obowiązują następujące zasady: 

1) dobierając strój należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej długości spódnicy 
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lub spodni (długość oscylująca wokół kolana), noszeniu ubrań zasłaniających 

dekolt, tułów i biodra); 

2) biżuteria powinna być skromna i bezpieczna. 

4. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy 

opisany w Regulaminie stroju uczniowskiego. 

5. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy opisany 

w Regulaminie stroju uczniowskiego. Uczeń zobowiązany jest do przynoszenia 

zmiennego stroju oraz obuwia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa oraz zasadami 

ustalonymi przez nauczyciela. 

6. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne o podeszwach 

niepozostawiających śladów, spełniające wymogi bezpieczeństwa (właściwa 

przyczepność i stabilność) i higieny. 

7. Wątpliwości związane ze strojem ucznia rozwiązuje wychowawca klasy bądź 

nauczyciel wychowania fizycznego.  

8. Wychowawca klasy zapoznaje uczniów z zasadami dotyczącymi stroju uczniowskiego 

na lekcjach wychowawczych. 

9. Przestrzeganie zasad dotyczących stroju uczniowskiego wpływa na ocenę zachowania. 

§ 60. 1.Uczeń może otrzymać nagrodę za: 

1) wzorową postawę; 

2) pracę na rzecz Szkoły; 

3) działania na rzecz pokrzywdzonych i potrzebujących pomocy; 

4) dzielność i odwagę; 

5) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub sztuce. 

§ 61. 1. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

1) pochwała ustna nauczyciela w obecności uczniów i odnotowanie tego faktu 

w dzienniku lekcyjnym; 

2) pochwała ustna Dyrektora w obecności uczniów i odnotowanie tego faktu 

w dzienniku lekcyjnym; 

3) list gratulacyjny Dyrektora skierowany do ucznia i jego rodziców; 

4) stypendium za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce dla uczniów klas IV-VIII; 

5) stypendium za osiągnięcie wybitnych wyników w sporcie; 

6) dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa. 

§ 62. 1. Warunki przyznawania nagród: 

1) szczegółowe zasady przyznawania stypendiów określa Regulamin 

przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz osiągniecia sportowe 

w Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie; 

2) Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy oddziału, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 

lub własną decyzją wystosowuje list gratulacyjny skierowany do ucznia i jego 

rodziców; 

3) dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa może być przyznana przez 
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nauczyciela lub dyrektora za każde wyróżniające się działania lub osiągnięcia 

ucznia. 

§ 63. 1. Uczeń podlega karze za naruszenie obowiązujących w Szkole przepisów. 

2. Kara powinna być adekwatna do popełnionego naruszenia. 

3. Karę wymierza Dyrektor na wniosek wychowawcy lub wychowawca oddziału. 

4. O zastosowanej wobec ucznia karze zawiadamia się rodziców na piśmie. 

5. Decyzję o udzieleniu kary przekazuje się: 

1) uczniowi na forum społeczności klasy; 

2) rodzicowi w formie pisemnej. 

§ 64. 1. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie pisemne przez nauczyciela lub wychowawcę; 

2) upomnienie pisemne przez Dyrektora Szkoły; 

3) nagana pisemna nauczyciela lub wychowawcy; 

4) nagana pisemna Dyrektora Szkoły; 

5) zawieszenie w prawach do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych oraz 

imprezach szkolnych i wycieczkach w okresie wyznaczonym przez Dyrektora 

Szkoły; 

6) prace społeczne na rzecz społeczności szkolnej; 

7) przeniesienie do innego oddziału (czasowe i stałe); 

8) przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej. 

2. Uczniowi kara statutowa może być udzielona za: 

1) wnoszenie na teren szkoły alkoholu, narkotyków, niebezpiecznych narzędzi 

i materiałów oraz posiadanie ich w czasie wyjść i wycieczek organizowanych przez 

szkołę poza jej terenem;  

2) palenie papierosów, używanie papierosów elektronicznych i innych tego typu 

urządzeń na terenie szkoły oraz w czasie wyjść i wycieczek organizowanych przez 

szkołę poza jej terenem;  

3) używanie narkotyków i środków odurzających na terenie szkoły oraz w czasie 

wyjść i wycieczek organizowanych przez szkołę poza jej terenem, namawianie do 

ich używania lub ich rozprowadzanie na terenie szkoły; 

4) spożywanie napojów alkoholowych na terenie szkoły oraz w czasie wyjść 

i wycieczek organizowanych przez szkołę poza jej terenem;  

5) wulgarne słownictwo na terenie szkoły oraz w czasie wyjść i wycieczek 

organizowanych przez szkołę poza jej terenem;  

6) rażące zaniedbywanie obowiązków szkolnych; 

7) niszczenie mienia szkolnego, prywatnego i publicznego na terenie szkoły oraz 

w czasie wyjść i wycieczek organizowanych przez szkołę poza jej terenem;  

8) inne czyny sprzeczne z prawem, których uczeń dopuszcza się na terenie szkoły lub 

w czasie wyjść i wycieczek organizowanych przez szkołę poza jej terenem np. 

kradzieże, pobicia, przemoc, cyberprzemoc; 

9) wywieranie demoralizującego wpływu na środowisko szkolne;  

10) zachowania zagrażające życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu innych osób w szkole 
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lub poza nią;   

11) fałszowanie dokumentacji szkolnej; 

12) fotografowanie, nagrywanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników bez ich 

wiedzy i zgody w szkole oraz w czasie wyjść i wycieczek organizowanych przez 

szkołę poza jej terenem. 

§ 65. 1. Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołania się od nałożonej kary lub przyznanej 

nagrody. 

2. Odwołanie składa uczeń lub jego rodzic do Dyrektora, na piśmie lub ustnie do protokołu, 

w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o wymierzeniu kary lub 

przyznaniu nagrody. 

3. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

4. Odwołanie rozpatruje komisja odwoławcza, w skład której wchodzi: 

1) pedagog szkolny jako przewodniczący; 

2) dwóch nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną; 

3) przedstawiciel Rady Rodziców; 

4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

5. Członkami komisji odwoławczej nie mogą być osoby zainteresowane w sprawie. Jeżeli 

pedagog szkolny nie może brać udziału w postępowaniu, komisji odwoławczej 

przewodniczy nauczyciel wybrany przez Radę Rodziców w porozumieniu 

z Samorządem Uczniowskim. 

6. Komisja odwoławcza rozstrzyga odwołanie w terminie dwóch tygodni od jego 

wniesienia. 

7. Rozstrzygnięcie komisji odwoławczej zapada bezwzględną większością głosów. 

8. Przed podjęciem rozstrzygnięcia komisja odwoławcza wysłuchuje Dyrektora 

i ukaranego lub nagrodzonego ucznia. Rozstrzygnięcie komisji odwoławczej jest 

ostateczne. 

9. Z czynności postępowania przed komisją odwoławczą sporządza się protokół. 

10. Dyrektor, stosownie do rozstrzygnięcia komisji odwoławczej, utrzymuje, zmienia na 

łagodniejszą lub uchyla nałożoną karę. W przypadku nagrody utrzymuje lub wycofuje 

przyznaną nagrodę. 

§ 66. Dyrektor może wystąpić do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły podstawowej w przypadku rażącego naruszenia obowiązujących 

w szkole przepisów lub popełnienia przez ucznia czynu zabronionego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu karnego – jeżeli dalszy pobyt ucznia w Szkole stanowi poważne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów lub pracowników Szkoły albo ma 

demoralizujący wpływ na innych.  

Rozdział 15  

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

§ 67. 1. Cele wolontariatu:  
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1) stwarzanie młodzieży możliwości odnajdywania swojego miejsca i roli w świecie;  

2) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie; 

3) uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji i realizacji zamierzeń; 

4) nabywanie pod wpływem działania społecznego cech charakteru, takich jak:  

5) cierpliwość, otwartość na ludzi, skupienie na drugim człowieku, gotowość 

podejmowania odpowiedzialności za drugiego człowieka, zwierzęta i środowisko 

naturalne;  

6) wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu, 

opowiadanie się za określonymi wartościami;  

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;  

8) rozbudzanie chęci robienia czegoś dobrego, pożytecznego dla innych; 

9) zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczeń życiowych.  

 

§ 68. 1. W Szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu „My – Wolontariusze”. 

2. W skład Szkolnego Klubu Wolontariatu wchodzą: 

1) koordynator – nauczyciel;  

2) opiekunowie Klubu –  nauczyciele; 

3) lider Szkolnego Klubu Wolontariatu –  wybrany spośród uczniów; 

4) członkowie Klubu – uczniowie Szkoły. 

 

§ 69. 1. Obowiązki wolontariusza: 

1) niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić 

pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na działanie w Klubie; 

2) wolontariusz ma obowiązek prowadzenia Karty Pracy Wolontariusza; 

3) wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, 

szkoleniach, warsztatach i pracach Szkolnego Klubu Wolontariatu; 

4) wolontariusz stara się być  słowny i wywiązywać się ze swoich obowiązków; 

5) wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę; 

6) członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie  

i być wzorem dla innych uczniów; 

7) wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Klubu Wolontariatu 

takie, jak: 

a) zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, 

b) zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, 

c) zasada troski o los słabszych, 

d) zasada równości, 

e) zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.  

2. Prawa wolontariusza: 

1) uzyskanie pisemnego zaświadczenia lub opinii od korzystającego z pomocy na 

prośbę wolontariusza; 

2) wolontariusz ma prawo do rzetelnych informacji podczas swojej działalności od 

korzystającego z pomocy. 

3. Zadania koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariatu: 
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1) utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi 

współpracuje wolontariat szkolny; 

2) tworzenie atmosfery zaufania i otwartości; 

3) dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy; 

4) organizowanie spotkań, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi 

działaniami oraz przydziałem obowiązków; 

5) przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie 

pracy wolontariuszy; 

6) organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza; 

7) przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy; 

8) podejmowanie decyzji o skreśleniu wolontariusza z listy Szkolnego Klubu 

Wolontariatu w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu 

Wolontariatu po uzyskaniu opinii opiekunów; 

9) utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z opiekunami Szkolnego Klubu 

Wolontariatu oraz dyrekcją Szkoły; 

10) zawarcie współpracy w formie pisemnej z innymi podmiotami wolontariatu; 

11) prowadzenie zebrań organizacyjnych z rodzicami kandydatów na wolontariuszy 

oraz wolontariuszy. 

4. Zadania koordynatora oraz opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) koordynowanie pracy wolontariuszy; 

2) reprezentowanie Klubu w instytucjach zewnętrznych; 

3) współpraca z Centrami Wolontariatu; 

4) organizowanie spotkań, rekrutacji, szkoleń dla wolontariuszy; 

5) wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach i w razie niepowodzeń; 

6) motywowanie uczniów do działania i monitorowanie ich pracy; 

7) reprezentowanie szkolnego wolontariatu w Szkole;  

8) wspieranie i budowanie współpracy w zespole wolontariuszy;  

9) przekazywanie informacji zwrotnych o jakości pracy i osiągnięciach; 

10) ewaluacja prowadzonych działań. 

5. Zadania lidera Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) motywowanie wolontariuszy do działania; 

2) tworzenie dobrych relacji wśród wolontariuszy; 

3) przekazywanie w sposób rzetelny informacji dotyczących pracy Klubu; 

4) przeciwdziałanie konfliktom wśród wolontariuszy; 

5) wspieranie w wykonywaniu obowiązków wolontariuszy; 

6) dawanie swoją wzorową postawą przykładu innym wolontariuszom. 

§ 70. 1. Sposoby rekrutacji do Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) naboru do Szkolnego Klubu Wolontariatu dokonuje się na początku każdego roku 

szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego; 

2) wolontariuszami mogą zostać uczniowie klas IV-VIII oraz  w szczególnych 

przypadkach uczniowie klas młodszych mający potrzebę i chęć niesienia pomocy 

innym; 
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3) o naborze do Szkolnego Klubu Wolontariatu informuje się poprzez: 

a) wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę 

wolontariatu, informujących o działalności SKW, 

b) umieszczanie informacji o działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu 

w gablocie wolontariatu, 

c) zachęcanie uczniów do działań w Szkolnym Klubie Wolontariatu podczas 

rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy, 

d) w trakcie roku szkolnego poprzez rozmowy 

z zaangażowanymi  wolontariuszami, 

e) omawianie tematyki idei wolontariatu w czasie lekcji; 

f) na początku każdego roku szkolnego organizuje się spotkania informacyjne 

na temat działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu; 

g) przez stronę internetową szkoły; 

h) za pomocą dziennika internetowego. 

2. Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariatu wolontariusz oświadcza pisemnie, że 

zna i akceptuje jego cele oraz zasady pracy, zobowiązuje się do przestrzegania 

Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz sumiennego wykonywania 

powierzonych mu zadań. 

 

§ 71. 1. Członkowie wolontariatu mogą być nagradzani poprzez: 

1) wyrażenie uznania ustnego; 

2) pochwałę na forum szkoły (dyrektora, koordynatora, opiekunów); 

3) wpis na świadectwie i przyznanie punktów przy rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej zgodnie z art. 134 Ustawy z dnia 14 grudnia Prawo 

oświatowe; 

4) umieszczanie na liście honorowych wolontariuszy w gablocie wolontariusza i na 

stronie Szkoły; 

5) wręczenie medali (złotego, srebrnego, brązowego) i przedstawienie wyników  

pracy wolontariusza na podsumowującym apelu. 

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla 

działalności wolontariusza. 

§ 72. 1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. 

2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na 

dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji 

z podpisem rodzica. 

§ 73. 1. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie 

Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu.  

2. O skreśleniu decyduje koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu po uzyskaniu opinii 

od opiekunów. 

3. O skreśleniu wolontariusz zostaje poinformowany w czasie rozmowy z koordynatorem 

i opiekunami, a rodzice wolontariusza za pomocą dziennika elektronicznego lub w 
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szczególnych sytuacjach w czasie indywidualnej rozmowy z koordynatorem  lub 

opiekunem. 

§ 74. 1. Obszary działania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) pomoc osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym; 

2) pomoc przy ochronie zdrowia; 

3) integracja społeczna i walka z wykluczeniem społecznym;  

4) działania na rzecz wyrównywania szans;  

5) zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży;  

6) ochrona dziedzictwa narodowego;  

7) ochrona przyrody; 

8) prace m.in. na rzecz domów dziecka, przedszkoli, szkół, domów spokojnej starości, 

organizacji młodzieżowych;  

9) udział w projektach edukacyjnych, ekologicznych. 

2. Formy działania Szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) zbiórka zabawek, artykułów szkolnych i innych potrzebnych rzeczy dla 

potrzebujących osób, fundacji i hospicjów;  

2) organizacja zabaw i uroczystości dla dzieci przebywających w domu dziecka;  

3) organizacja czasu wolnego i uroczystości dla pensjonariuszy domów pomocy 

społecznej;  

4) otoczenie opieką miejsc dziedzictwa narodowego;  

5) udzielanie wzajemnych korepetycji i pomocy w nauce; 

6) otaczanie opieką koleżeńską uczniów z klas młodszych; 

7) opieka nad zwierzętami i zbiórka żywności dla zwierząt ze schronisk; 

8) działania w ramach projektów; 

9) organizowanie finansowego wsparcia dla potrzebujących osób. 

3. Sposoby ewaluacji: 

1) sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu; 

      2) rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze; 

      3) analiza dokumentacji; 

      4) artykuły na stronie internetowej Szkoły; 

      5) podziękowania od osób i instytucji; 

      6) uzupełnianie Karty Pracy Wolontariusza.  
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Rozdział 16  

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie 

§ 75. 1. Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub 

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.  

2. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele, specjaliści: w szczególności psycholog, 

pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, a szczególnie wychowawcy 

poprzez następujące formy:  

1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w oddziale; 

2) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły; 

3) współpracę z rodzicami w celu udzielenia wsparcia w rozwiązywaniu trudności 

szkolnych polegającą na udzielaniu porad i konsultacji; 

4) rozpoznawanie sytuacji bytowej ucznia i jego rodziny powodujących trudności 

w realizacji obowiązku szkolnego; 

5) diagnozowanie sposobu spędzania wolnego czasu przez uczniów oraz pomoc 

w planowaniu efektywnego wykorzystania tego czasu przez uczniów 

wymagających szczególnej pomocy i opieki wychowawczej; 

6) wsparcie specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta SI, terapeuta 

pedagogiczny) dla uczniów wymagających pomocy wychowawczej 

i dydaktycznej; 

7) organizację zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, socjoterapeutycznych, treningów rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne, zajęć rozwijających uzdolnienia dla uczniów ze 

stwierdzonymi potrzebami;  

8) organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych uczniom 

napotykającym na szczególne trudności w nauce; 

9) opracowywanie i realizowanie działań wychowawczych i profilaktycznych 

obejmujących zarówno uczniów, jak i rodziców w postaci warsztatów i szkoleń; 

10) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozy 

uczniów; 

11) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom zaniedbanym wychowawczo, 

osieroconym, uczniom z rodzin zagrożonych alkoholizmem, zdemoralizowanych, 

uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, 

uczniom niepełnosprawnym, a także przewlekle chorym; 

12) zorganizowanie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne 

warunki materialne przy współudziale instytucji mających w zakresie swej 

działalności pomoc materialną; 

13) nawiązanie współpracy z  pielęgniarką szkolną. 

3. Szczególną opieką obejmuje się dzieci: 

1) z niepełnosprawnością; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
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2) z niedostosowaniem społecznym;  

3) z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym;  

4) ze szczególnymi uzdolnieniami;  

5) z zaburzeniami zachowania lub emocji; 

6) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

7) z zaburzeniami komunikacji językowej;  

8) z chorobami przewlekłymi;  

9) w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych;  

10) z niepowodzeniami edukacyjnymi;  

11) z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

12) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

§ 76. 1. Dla dzieci wymienionych w §75 ust. 3 organizuje się pomoc psychologiczną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. 

2. W szkole obowiązują Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, do stosowania 

których zobowiązany jest każdy pracownik Szkoły. 

3. Szkoła, w celu skutecznej pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie współpracuje z instytucjami 

działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, tj. :  

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

2) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

3) innymi placówkami edukacyjnymi;  

4) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana szczególnie we 

współpracy z rodzicami dziecka.  

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

6. W przypadku, gdy rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Szkoły, 

Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 

7. Podobnie w sytuacji, gdy Szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki 

oddziaływań wobec ucznia przejawiającego oznaki zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym, np.: rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, a 

ich zastosowanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły 

powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 

tych instytucji. 

8. W szkole obowiązuje indywidualizacja pracy z uczniem, która polega na:  

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;  

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia;  

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości  
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i umiejętności ucznia;  

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze 

specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych, dostępnym w miarę 

możliwości Szkoły; 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

Rozdział 17  

Organizacja świetlicy   

§ 77. 1. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze 

względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do Szkoły lub inne 

okoliczności wymagające zapewnienia opieki w Szkole. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 

rozwojowe uczniów, ich możliwości psychofizyczne, zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające ich prawidłowy rozwój fizyczny oraz 

odrabianie lekcji. 

3. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności Szkoły 

organizowaną w ramach posiadanych pomieszczeń, sprzętu, możliwości kadrowych 

i finansowych szkoły. 

4. Opiekę nad wychowankami sprawują wychowawcy świetlicy od godz.  7.00 do 17.30. 

5. W przypadku odbierania dzieci po godz. 17.30 osoba uprawniona do odebrania dziecka 

wypełnia stosowne oświadczenie. Powtarzające się sytuacje (trzykrotnie) zostają 

zgłoszone do pedagoga szkolnego w celu zbadania sytuacji rodzinnej dziecka.  

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

w grupach nie może przekraczać 25. 

7. Świetlica szkolna pracuje na podstawie Regulaminu świetlicy, zatwierdzonego przez 

Dyrektora Szkoły, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. 

§ 78. 1. Świetlicą szkolną kieruję kierownik świetlicy.  

2. Do zadań kierownika świetlicy należy: 

1) organizacja pracy świetlicy poprzez: 

a) opracowanie planu świetlicy (zgodnego z planem pracy szkoły), 

b) zatwierdzenie cyklicznych programów pracy poszczególnych wychowawców 

świetlicy, 

c) podział dzieci na grupy, 

d) ustalenie harmonogramu prac wychowawcy świetlicy, 

e) prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy; 

2) udział w zadaniach wynikających z pracy wychowawcy świetlicy; 

3) udział w zebraniach kadry kierowniczej szkoły; 

4) odpowiedzialność kierownika świetlicy jest identyczna jak innych nauczycieli, 

oprócz tego odpowiada: 

a) służbowo przed Dyrektorem Szkoły za osiągnięcie celów wychowawczych, 
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b) za integrowanie wysiłków nauczycieli wokół programu wychowawczego 

grupy, 

c) za poziom opieki i pomocy dla wychowanków będących w trudnej sytuacji. 

2. Szczegółowy przydział obowiązków kierownik świetlicy otrzymuje od Dyrektora 

Szkoły. 

 

Rozdział 18  

Ceremoniał szkolny   

§ 79. 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznawania historii Szkoły, postaci związanych z jej 

tradycją oraz osoby patrona Szkoły hetmana Jana Zamoyskiego. 

2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli Szkoły oraz kultywowania dobrych 

jej tradycji.  

3. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się 

w szczególności:  

1) rozpoczęcie roku szkolnego;  

2) ślubowanie uczniów klas pierwszych;  

3) Dzień Edukacji Narodowej;  

4) Święto Niepodległości;  

5) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;  

6) Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;  

7) uroczyste pożegnanie Szkoły przez uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej;  

8) zakończenie roku szkolnego;  

9) Dzień Patrona – Święto Szkoły.  

4. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie galowym strojem świąt państwowych 

i szkolnych. 

§ 80. 1. Szkoła posiada własny sztandar. 

1. Elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaru Szkoły 

z przestrzeganiem następujących zasad:  

1) wprowadzenie sztandaru;  

2) hymn państwowy;  

3) część oficjalna uroczystości;  

4) wyprowadzenie sztandaru;  

5) część artystyczna.  

2. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, 

transport i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych postaw jego 

poszanowania.  

§ 81. 1. Uczeń ma prawo i obowiązek reprezentować Szkołę na zewnątrz w czasie 

obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.  

2. Zaszczytnym wyróżnieniem dla ucznia jest udział w poczcie sztandarowym Szkoły.  
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3. W skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzą:  

1) chorąży – uczeń klasy programowo najwyższej;  

2) asysta – dwie uczennice klasy programowo najwyższej;  

4. W Szkole powoływany jest rezerwowy skład pocztu sztandarowego, w składzie jak 

w ust. 3, zwany pocztem rezerwowym. 

5. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią: 

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym 

kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra;  

2) białe rękawiczki.  

6. Ubiór pocztu sztandarowego stanowią:  

1) chorąży: ciemne spodnie, biała koszula, ciemna marynarka;  

2) asysta: ciemne spódnice o długości oscylującej wokół kolan, białe bluzki.  

7. W czasie uroczystości poczet rezerwowy może zastępować poczet sztandarowy. 

Zmiana następuje zawsze z zachowaniem powagi i poszanowania dla sztandaru.  

8. W przypadku, gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku 

w trudnych warunkach atmosferycznych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. 

§ 82. 1. Sztandarem opiekuje się nauczyciel opiekun pocztu sztandarowego powołany 

przez Dyrektora Szkoły.  

2. Opiekun pocztu sztandarowego odpowiada za przygotowanie składu pocztu do 

godnego reprezentowania Szkoły, uczy odpowiednich postaw i zachowania, dba 

o przestrzeganie ceremoniału szkolnego.  

 

§ 83. 1. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy wybrany spośród uczniów 

wyróżniających się w zachowaniu i nauce z klas programowo najwyższych. 

3. Kandydaci do składu pocztu sztandarowego przedstawiani są przez opiekuna 

samorządu uczniowskiego i opiekuna pocztu sztandarowego.  

4. Do pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych jest 6 uczniów (dwóch chłopców i 

cztery dziewczyny) cieszących się nienaganną opinią, mających wzorową lub bardzo 

dobrą ocenę zachowania oraz najwyższe wyniki w nauce, którzy stanowią dwa składy 

pocztu.  

5. Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba wybrana nie może pełnić swoich 

obowiązków, jej obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do 

tej funkcji.  

6. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców.  

7. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok.  

8. Za niewłaściwe wypełnianie obowiązków, a w szczególności za brak należytego 

szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia statutu 

szkoły, uczeń może być odwołany z funkcji przez Dyrektora Szkoły na wniosek 

opiekuna pocztu sztandarowego lub innego nauczyciela.  

§ 84. 1. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, o których 

mowa w § 79 ust. 3.  

2. Sztandar za zgodą Dyrektora Szkoły może brać udział w:  
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1) uroczystościach organizowanych przez administrację samorządową 

i państwową; 

2) uroczystościach religijnych: uroczyste msze święte, uroczystości pogrzebowe; 

3) ważnych wydarzeniach innych szkół i społeczności lokalnej.  

3. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego absolwenci będący członkami 

pocztu sztandarowego przekazują go pod opiekę swoim następcom.  

§ 85. 1. W czasie uroczystości sztandar jest wprowadzany po podaniu komendy 

„baczność – sztandar szkoły wprowadzić” i wyprowadzany „baczność – sztandar 

szkoły wyprowadzić”.  

2. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.  

3. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem w lewym 

górnym rogu.  

§ 86. 1. Szkoła posiada własny znak (logo).  

2. Logo Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego jest własnością 

Szkoły. 

3. Pracownicy Szkoły mają prawo używania logo przy zachowaniu zasad jego stosowania.  

4. Instytucje współpracujące ze Szkołą mają prawo używania logo wyłącznie za zgodą 

Dyrektora Szkoły.  

5. Zasady użycia logo określa Dyrektor Szkoły.  

Rozdział 19  

Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami 

§ 87. 1. Formami współdziałania Szkoły z rodzicami uczniów są: 

1) zebrania grupowe; 

2) dni otwarte, podczas których udzielane są zainteresowanym rodzicom informacje 

na temat postępów i zachowania dzieci; 

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem lub nauczycielami; 

4) zajęcia otwarte; 

5) udział w uroczystościach szkolnych; 

6) udział w Radzie Rodziców; 

7) udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach edukacyjnych i zielonych szkołach. 

2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

1) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji dotyczących ucznia, jego zachowania 

i rozwoju; 

2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania uczniowi pomocy; 

3) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi opinii na temat pracy 

Szkoły; 

4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi prowadzącemu 
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i nadzorującemu pracę pedagogiczną za pośrednictwem Rady Rodziców; 

5) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka 

i rodziny. 

3. Rodzice mają prawo do bezpłatnego konta w e-dzienniku. Rodzicowi ucznia przysługuje 

jeden login oraz hasło. W przypadku chęci odrębnego dostępu do systemu przez dwoje 

rodziców istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz hasła dla każdego z nich na 

pisemną prośbę złożoną w sekretariacie szkoły. 

4. Rodzice dziecka są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku dyrektora o realizacji 

tego obowiązku spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie 

dyplomatycznym innego państwa w Polsce; 

4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie 

obowiązku przedszkolnego lub szkolnego poza szkołą; 

5) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 

6) pokrycia kosztów ewentualnego zniszczenia przez ucznia mienia Szkoły; 

7) uczestniczenia we wszystkich zebraniach grupowych;  

8) samodzielnego zapoznania się z dokumentacją szkolną w przypadku nieobecności 

na zebraniu, w czasie którego wychowawca przedstawiał dokumenty. Rodzic 

może to zrobić w bibliotece szkolnej bądź za pośrednictwem szkolnej strony 

internetowej; 

9) brania udziału w indywidualnych spotkaniach organizowanych z inicjatywy 

wychowawcy oddziału, nauczyciela bądź dyrektora dotyczących postępów 

i trudności ucznia w nauce i zachowaniu; 

10) systematycznego, cotygodniowego logowania się do systemu e-dziennika, 

odczytywania wiadomości, monitorowania postępów w nauce i zachowaniu 

ucznia;  

11) zalogowania się do systemu e-dziennika w celu zapoznania się z przewidywanymi 

rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

śródrocznymi i rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych 

i zachowania w terminie wystawienia tych ocen określonym w rocznym planie 

pracy szkoły w danym roku szkolnym; 

12) systematycznego cotygodniowego odczytywania wiadomości o uwagach 

w systemie e-dziennika w module „uwagi o uczniu”; 

13) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w terminie 10 dni roboczych od dnia 

powrotu do szkoły w formie: ustnej, pisemnej na kartce przekazanej przez dziecko 

lub w zeszycie do korespondencji, pisemnej poprzez system dziennika 

elektronicznego z podaniem szczegółowych terminów nieobecności; 

14) punktualnego przyprowadzania dziecka do szkoły; 

15) niezwłocznego odbierania dziecka ze szkoły w sytuacji uzyskania informacji 

o niepokojącym stanie zdrowia; 

16) przyprowadzania dziecka do szkoły w stanie zdrowia niezagrażającym zdrowiu 



Statut Szkoły Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie 

1 września 2018 

 

Strona 64 z 67 
 

i życiu innych osób (w szczególności bez chorób zakaźnych);  

17) składania pisemnych deklaracji związanych z działalnością dydaktyczno-

wychowawczo-profilaktyczną Szkoły. 

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

które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

Rozdział 20  

Organizacja współdziałania Szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 

oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 

§ 88. 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24 oraz innymi 

poradniami specjalistycznymi. 

2. Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania z opieki psychologicznej 

i pedagogicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

3. Szkoła informuje o formach pomocy, w tym warsztatach, konsultacjach prowadzonych 

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24 poprzez umieszczanie ogłoszeń na 

tablicy informacyjnej w Szkole. 

4. Nauczyciele informują rodziców o możliwości pomocy dziecku w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Rodzic, w celu zapewnienia realizacji zaleceń zawartych w opinii wydanej przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, powinien dostarczyć tę opinię pedagogowi 

szkolnemu. 

6. Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z opiniami udostępnionymi przez 

rodziców oraz do przestrzegania zaleceń zawartych w opiniach. 

7. Wychowawca na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej przekazuje w formie 

pisemnej opinię na temat funkcjonowania ucznia w Szkole. 

8. Przedstawiciel Szkoły na pisemny wniosek dyrektora poradni psychologiczno-

pedagogicznej bierze udział w posiedzeniu komisji orzekającej. 

9. Dyrektor na wniosek rodzica i po przedstawieniu stosownej opinii z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na 

terenie Szkoły. 

10. Szkoła umożliwia psychologowi opiekującemu się Szkołą z ramienia Poradni 

obserwację i udział w zajęciach opiekuńczych i dydaktycznych na terenie Szkoły oraz 

podejmowanie działań diagnostycznych. 

§ 89. 1. Szkoła współpracuje z Policją i Strażą Miejską. 

2. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej Szkoła, Policja i Straż 

Miejska utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. 

3. Koordynatorami współpracy są: pedagog i psycholog szkolny. 

4. Do współpracy ze Szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego 

znajduje się Szkoła.  

5. W ramach współpracy Policji i Straży Miejskiej ze Szkołą organizuje się: 

1) spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-08-2017&qplikid=1#P1A6
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specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń 

przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym; 

2) spotkania tematyczne uczniów z udziałem policjantów, m.in. na temat 

odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat 

zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń; 

3) spotkania dotyczące organizacji ruchu drogowego w tym zasad bezpieczeństwa 

pieszego oraz rowerzysty, pomoc w przygotowaniu uczniów i przeprowadzaniu 

egzaminu na kartę rowerową. 

6. Działania wynikające ze współpracy Szkoły z Policją i Strażą Miejską: 

1) informowanie Policji o zdarzeniach na terenie Szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz 

przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży; 

2) udzielanie przez Policję pomocy Szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących 

mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie Szkoły; 

3) wspólny – Szkoły, Straży Miejskiej i Policji – udział w lokalnych programach 

profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz 

zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich; 

4) organizowanie szkoleń i lekcji pokazowych z instruktarzu pierwszej pomocy 

przedmedycznej; 

5) udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy 

organizowanych pod patronatem tych instytucji. 

§ 90. 1. Szkoła współpracuje z władzami lokalnymi i samorządowymi. 

2. Współpraca z władzami lokalnymi i samorządowymi polega na: 

1) zapoznaniu uczniów z pracą urzędów; 

2) nawiązywaniu kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami 

i uczniami z okazji uroczystości szkolnych; 

3) dofinansowaniu do projektów edukacyjnych i sportowych; 

4) sponsorowaniu nagród na konkursy organizowane przez szkołę (honorowy patronat 

Burmistrza); 

5) współpracy w ramach Młodzieżowej Rady Dzielnicy. 

§ 91. 1. Szkoła współpracuje ze Strażą Pożarną. 

2. Organizacja współdziałania Szkoły ze Strażą Pożarną polega na: 

1) udziale Szkoły w działaniach profilaktycznych Straży Pożarnej (prelekcje dla 

uczniów i rodziców) związanych z bezpieczeństwem pożarowym; 

2) udziale uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy 

organizowanych pod patronatem instytucji; 

3) współorganizowaniu próbnych ewakuacji; 

4) udziale przedstawicieli Straży Pożarnej w uroczystościach i imprezach szkolnych.   

§ 92. 1. Szkoła współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

2. Organizacja współdziałania z Ośrodkiem Pomocy Społecznej polega na: 
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1) rozpoznaniu środowiska ucznia na wniosek Szkoły; 

2) podejmowaniu przez pracowników OPS działań wynikających ze zgłoszenia przez 

szkołę Niebieskiej Karty; 

3) uczestnictwie przedstawiciela Szkoły wyznaczonego przez Dyrektora 

i powołanego przez odpowiednie władze w pracach Dzielnicowy Zespół 

Interdyscyplinarny; 

4) finansowaniu obiadów najbardziej potrzebującym uczniom i ich rodzinom; 

5) udzielaniu doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej uczniom i ich rodzinom. 

§ 93. 1. Szkoła współpracuje z instytucjami kultury. 

2. Organizacja współdziałania z Centrum Kultury Wilanów i Biblioteką Publiczną 

w Dzielnicy Wilanów polega na: 

1) organizowaniu wystaw, spotkań, koncertów, lekcji bibliotecznych i innych form 

edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli; 

2) udziale uczniów i nauczycieli w konkursach organizowanych przez CK Wilanów 

i Bibliotekę Publiczną; 

3) współpracy biblioteki szkolnej z Biblioteką Publiczną. 

§ 94. 1. Szkoła współpracuje z pielęgniarką szkolną. 

2. Pielęgniarka szkolna podlega przełożonym NZOZ. 

3. Dyrektor podpisuje na okres 1 roku umowę z NZOZ na prowadzenie w szkole gabinetu 

profilaktyki zdrowotnej. 

4. Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę zdrowotną nad uczniami zgodnie ze swoimi 

uprawnieniami. 

5. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajduje się w budynku 

Szkoły. 

6. Pielęgniarka wykonuje zadania związane z udzielaniem pierwszej pomocy w urazach  

i nagłych zachorowaniach. 

7. Pielęgniarka przeprowadza badania przesiewowe, profilaktykę i promocję zdrowia. 

8. Szczegółowy zakres działań pielęgniarki szkolnej określają odrębne przepisy prawa. 

§ 95. 1. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami 

w zakresie działalności innowacyjnej. 

2. 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 21  

Postanowienia końcowe 

§ 96. 1. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady 

Pedagogicznej. 

2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Szkole nie mogą być 
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sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 

 


