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STATUT 

 

 

Szkoły Podstawowej w Kruszynie 

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
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Statut opracowano na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60); 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. 

zm.); 

 Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. 

zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r poz. 1603); 

 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 

prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

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

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków 

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 

r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 

r. nr 6, poz. 69 ze zm.); 

 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); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i 

placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

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

2017 r. poz. 1646); 



3 | S t r o n a  
 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635); 

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

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

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

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i 

trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków 

i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym 

(Dz. U. z 2014 poz. 263); 

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

warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 

1578); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej 

o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły 

publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1512) 
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§ 1. 

Informacje ogólne 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie z 

siedzibą przy ul. Szkolnej 6, 86-014 Sicienko.  

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sicienko, z siedzibą w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-

014 Sicienko. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. 

4. Kształcenie w szkole trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:  

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna; 2) II 

etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

5. W szkole działają oddziały przedszkolne. Zapisy dzieci do oddziału odbywają się na podstawie 

Regulaminu rekrutacji wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora szkoły. 

 

§ 2. 

Cele i zadania szkoły 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy - 

Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w 

Programie wychowawczo-profilaktycznym, a w szczególności: 

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, 

a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy 

dydaktycznej; 

2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie; 

4) kształtowanie postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z 

zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;  

5) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

6) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach 

i placówkach; 

7) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

8) kształtowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia 

innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 

2. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 
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3. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

3) wewnątrzszkolne ocenianie. 

4. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

5. Program wychowawczo - profilaktyczny obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz; 

2) 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. 

 

§ 3. 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego 

 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 

realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia 

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na 

drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  

2. Do zadań oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy: 

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym 

obszarze jego rozwoju; 

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w 

poczuciu bezpieczeństwa; 

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

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

się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

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

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym; 

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 

psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w 

przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 
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9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

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

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

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz 

norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi 

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

rozwój tożsamości dziecka; 

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 

dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne 

dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych 

do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o 

nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla 

jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami; 

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem 

obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

3. Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach następujących 

obszarów edukacyjnych: 

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka; 

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka; 

3) społeczny obszar rozwoju dziecka; 

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka. 

4. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, 

włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich 

zaciekawienie elementami otoczenia. 

5. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają 

do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę 

dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole. 

6. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich 

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz 

chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do 

osiągnięcia dojrzałości szkolnej. 

7. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u 

dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania 

wielozmysłowego. 
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§ 4. 

Sposób wykonywania zadań szkoły 

 

1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie - Prawo oświatowe 

i jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również 

uczniów zamieszkałych poza obwodem; 

3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły; 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

5) realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej; 

6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami  

w tym zakresie; 

7) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy. 

2. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, 

zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres: 

1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata; 

2) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych oraz 

nauczanie indywidualne; 

3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły; 

4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania i opieki. 

Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi; 

5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas zajęć, 

udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz kołach 

zainteresowań; 

6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism 

w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań 

sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali 

gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

7) dbania o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

3. Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 

1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów; 

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli; 
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4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, oprócz 

działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

innowacyjnej. 

 

§ 5. 

Formy pomocy dla uczniów 

 

Uczniowi z przyczyn rodzinnych, rozwojowych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie 

Szkoła zobligowana jest świadczyć formy opieki i pomocy uczniom: 

1) pomoc materialna; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności. 

 

§ 6. 

Pomoc materialna 

 

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

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 

ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub 

motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak  

i motywacyjnym. 

 

§ 7. 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole 

 

1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania 

ustalonych dla szkoły podstawowej. 
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2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające 

postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych 

mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe 

bez obowiązku zwrotu. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub 

materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. 

Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie wypożyczania i korzystania z podręczników, 

materiałów edukacyjnych i ćwiczeń. 

 

§ 8. 

Zajęcia dodatkowe 

 

1. W celu rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szkole prowadzone są dodatkowe 

zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język 

obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których 

nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do 

szkolnego zestawu programów nauczania. 

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w wyniku diagnozy potrzeb rodziców i uczniów. Mają one 

na celu wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju uczniów. 

3. Godziny realizacji wymienionych w ust. 1 zajęć ujmuje się w tygodniowym planie lekcyjnym 

szkoły. 

 

§ 9. 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz 

nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i 

nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

2. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających 

na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na 

wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, 

warsztatów i szkoleń. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego 

ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w 

środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 

wynikających w szczególności; 



10 | S t r o n a  
 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

4) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10, 

d) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne – organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 

a) są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności 

w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich 

odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania 

organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, 

b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem; 
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7) warsztatów; 

8) porad i konsultacji; 

6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

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

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły 

niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego 

ucznia. 

8. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

9. Godzina zajęć trwa 45 minut, Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu 

zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego 

tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć 

12. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

6) pielęgniarki szkolnej; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) Poradni; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

12) asystenta nauczyciela; 

13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

14. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel 

lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału. 

15. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 



12 | S t r o n a  
 

16. W roku 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane na podstawie 

programu nauczania (przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia) dopuszczonego 

przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Program musi zawierać informację o 

zawodach, kwalifikacjach, stan pracy, predyspozycji zawodowej. 

W kolejnych latach treści programowe zostaną określone w Rozporządzeniu MEN. 

 

§ 10. 

Organy szkoły 

 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski; 

 

§ 11. 

Dyrektor szkoły 

 

1. Kompetencje Dyrektora: 

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady szkoły lub rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących;  

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i 

gospodarczą obsługę szkoły; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez szkołę;  

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;  

9) 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, opiekuńczej i 

innowacyjnej szkoły; 

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

specjalnego ucznia;  

11) współpracuje z osobami / instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej 

realizacji tej opieki; 

12) współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim; 

13) jest przewodniczącym rady pedagogicznej; 
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14) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka  

w obwodzie, w którym mieszka dziecko; 

15) na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o 

jeden rok szkolny; 

16) powierza i odwołuje stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej; 

17) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  

o działalności szkoły; 

18) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub 

placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

19) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

20) opracowuje arkusz organizacji szkoły. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły;  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły. 

3. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach 

ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i 

wychowanków; 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę. 

4. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest 

obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=2#P2A6
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§ 12. 

Rada Pedagogiczna 

 

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele 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. 

4. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych organizowanych z inicjatywy Dyrektora Szkoły, na 

wniosek co najmniej 1/3 jej członków, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub 

z inicjatywy organu prowadzącego szkołę. 

5. Posiedzenia plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

po pierwszym semestrze, na zakończenie roku szkolnego, a także w miarę bieżących potrzeb. 

6. Rada podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

Podjęte uchwały obowiązują wszystkich pracowników i uczniów szkoły. 

7. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

8. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu 

ich projektów przez radę szkoły oraz radę rodziców;  

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły  

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) kandydata na wicedyrektora 

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych.  

11. Rada pedagogiczna ponadto: 

1) podejmuje uchwały w sprawie statutu szkoły i jego nowelizacji; 

2) ustala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu 

szkoły.  

Szczegółowe zasady pracy określa Regulamin pracy Rady Pedagogicznej. 
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§ 13. 

Rada Rodziców 

 

1. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji 

szkoły. 

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

tajnych w szkołach wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału..  

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

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku  szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; 

3) zasady wydatkowania swoich funduszy. 

5. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 

2) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

4) udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły; 

5) współpraca ze środowiskiem lokalnym; 

6) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym 

działającym w szkole; 

7) organizowane działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i 

środowisku lokalnym; 

8) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, 

zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną w i w związku z tym ustalenie zasad 

użytkowania pozyskanych środków; 

9) tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkoły. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców  należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 

6. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela 

stażysty; 

2)  występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę 

lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły. 
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§ 14. 

Samorząd Uczniowski 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

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

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów takich jak: 

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

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

3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań; 

4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły; 

6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

§ 15. 

Zasady współdziałania między organami szkoły 

 

1. Organy szkoły  pozostają ze sobą w ścisłym kontakcie, informują się wzajemnie  

o dokonanych pracach oraz przekazują wnioski. Zadaniem ich jest wzajemne wspieranie się w 

realizacji przedsięwzięć podnoszących jakość szkoły. 

2. W celu wymiany informacji, sprawnej organizacji pracy placówki, podnoszenia jakości pracy 

szkoły organy szkoły organizują spotkania.  

3. Na zebrania lub części zebrań Samorządu Uczniowskiego, dotyczących współdziałania z 

pozostałymi organami szkoły, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zaprasza Dyrektora 

szkoły i przedstawicieli Rady Rodziców. 

4. Na zaproszenie Dyrektora szkoły, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej (lub jej częściach) 

dotyczących współdziałania z pozostałymi organami szkoły biorą udział przewodniczący lub 

przedstawiciele pozostałych organów szkoły.  

5. W posiedzeniach Rady Rodziców (lub jej częściach) dotyczących współdziałania z pozostałymi 

organami szkoły bierze udział Dyrektor szkoły oraz przewodniczący lub przedstawiciele 

Samorządu. 
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6. Wymiana informacji między organami odbywa się poprzez: 

1) zebrania; 

2) księgę zarządzeń; 

3) tablice i gabloty informacyjne; 

4) stronę internetową; 

5) kalendarium szkolne; 

6) korespondencję.  

9. Od uchwał podejmowanych przez organy szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo 

odwołania do Dyrektora szkoły, w terminie 2 tygodni od powzięcia decyzji o treści uchwały.  

10. W przypadku nierespektowania uprawnień organów przez Dyrekcję szkoły, podległych jej 

pracowników lub przez inne organy, prezydium danego organu może złożyć pisemne zażalenie do 

Dyrektora szkoły i oczekiwać odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia zażalenia.  

11. W razie zaistnienia sporów między organami szkoły głównym ich obowiązkiem jest dążenie 

do ich rozstrzygnięcia na terenie szkoły.  

 

§ 16. 

Zasady rozwiązywania sporów między organami szkoły 

 

1. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami, uczniami, pracownikami 

niepedagogicznymi rozstrzyga Dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu 

prowadzącego i nadzorującego szkołę. 

2. Sytuacje konfliktowe uczeń – uczeń: 

1) w sytuacji konfliktu między uczniami z różnych klas w ciągu 3 dni sytuację rozpoznają 

wychowawcy tych klas, w miarę potrzeby z udziałem pedagoga, a rolę mediatora spełnia pedagog 

lub Dyrektor szkoły; 

2) w sytuacji konfliktu między uczniami z tej samej klasy, sytuację rozpoznaje wychowawca klasy 

i w ciągu 3 dni rozstrzyga spór; 

3) w sytuacji, gdy konflikt ciągle trwa, uczeń lub wychowawca występują z prośbą o wsparcie 

pedagoga szkolnego, który po rozpoznaniu sprawy rozstrzyga spór w ciągu 7 dni. 

3. Sytuacje konfliktowe, w przypadku ich nierozstrzygnięcia rozwiązywane są z udziałem osób 

wg zachowania kolejności ich udziału: przez zainteresowanych, z udziałem wychowawcy klasy, 

pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rodziców zainteresowanych, zespołu 

wychowawczego, Dyrektora szkoły. 

4. Sytuacje konfliktowe nauczyciel - uczeń: 

1) w przypadku konfliktu między nauczycielem a uczniem rolę mediatora przyjmuje Dyrektor 

szkoły; 

2) ucznia może reprezentować wychowawca klasy, pedagog szkolny lub przewodniczący 

Samorządu Uczniowskiego; 

3) mediator po wysłuchaniu stron i przeprowadzeniu rozpoznania, w ciągu 7 dni ogłasza swoją 

decyzję; 

4) sytuacje konfliktowe, w przypadku ich nierozstrzygania rozwiązywane są z udziałem osób wg 

zachowania kolejności ich udziału: przez zainteresowanych, wychowawcę klasy, samorząd 

klasowy, pedagoga, Dyrektora szkoły, rodziców zainteresowanego ucznia lub uczniów, klasową 

Radę Rodziców. 
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5. Sytuacje konfliktowe rodzic - nauczyciel: 

1) w przypadku konfliktu między rodzicem a nauczycielem rolę mediatora przyjmuje Dyrektor 

szkoły; 

2) wniosek składa osoba zainteresowana w formie pisemnej do dyrekcji w 

terminie 7 dni; 

3) Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni, a o wynikach informuje zainteresowane 

strony; 

4) skargi anonimowe (listy, telefony, e-maile) nie będą rozpatrywane; 

5) w przypadku nierozstrzygnięcia sporu, Dyrektor szkoły może wystąpić do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny; 

6) Dyrektor szkoły może wystąpić o udział: wychowawcy klasy, pedagoga, przedstawiciela Rady 

Rodziców, przedstawiciela Rady Pedagogicznej. 

6. Sytuacje konfliktowe nauczyciel - nauczyciel: 

1) nauczyciel zgłasza swoje zastrzeżenia w formie pisemnej do Dyrektora szkoły, który w ciągu 

14 dni rozstrzyga spór; 

2) w przypadku sytuacji szczególnie trudnej, Dyrektor może powołać komisję mediacyjną spośród 

członków Rady Pedagogicznej; 

3) skład komisji wskazuje proporcjonalnie każda ze stron. 

7. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a pracownikiem szkoły (nie nauczycielem) są 

rozwiązywane z udziałem: przedstawiciela związków zawodowych i Dyrektora szkoły. 

8. Sytuacje konfliktowe między pracownikiem szkoły a uczniem są rozwiązywane z udziałem: 

wychowawcy klasy, zainteresowanych rodziców, pedagoga i Dyrektora szkoły. 

9. Sytuacje konfliktowe między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane są z udziałem 

przedstawiciela związków zawodowych i Dyrektora szkoły. 

10. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem i Dyrektorem szkoły rozwiązywane są z udziałem 

przedstawiciela związków zawodowych i przedstawicieli Rady Pedagogicznej. 

11. Sytuacje konfliktowe między Dyrektorem szkoły a pracownikiem niepedagogicznym 

rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela związków zawodowych, przedstawiciela 

pracowników administracji i obsługi. 

 

§ 17. 

Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły 

 

1. Dyrektor szkoły stwarza warunki do rozpatrywania zaistniałych sytuacji konfliktowych na 

zasadzie pełnego, obiektywnego spojrzenia na problem, gwarantuje stronom konfliktu swobodę 

wypowiadania się, przedstawiania dowodów, wgląd w dokumentację sprawy, rozwiązuje problem 

w granicach prawa, gwarantuje stronom możliwość wniesienia odwołania.  

2. Jeżeli sytuacja tego wymaga, Dyrektor może powołać doraźną komisję mediacyjną złożoną z 

pojedynczych przedstawicieli organów szkoły: 

1) przewodniczącym komisji jest przedstawiciel organu, który nie uczestniczy w sporze; 

2) rozstrzygnięcia komisji podejmowane są w głosowaniu tajnym przy obecności pełnego składu 

osobowego i są obowiązujące dla organów uczestniczących w sporze; 

3) członkowie komisji nie mają prawa wstrzymania się od głosu, 

4) posiedzenie komisji jest protokołowane. 
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3. W przypadku gdy zespół mediacyjny nie doprowadzi do rozwiązania konfliktu, stronom 

pozostającym w sporze przysługuje prawo wystąpienia do organu prowadzącego lub Kujawsko - 

Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 18. 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania, opieki i profilaktyki 

 

1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i 

profilaktyki. 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców 

oraz zebrania. 

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może 

być mniejsza niż 2 razy w półroczu.  

4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu 

z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym 

terminie. 

5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce: 

a) na zebraniach, 

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, 

konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela, 

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; 

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

 

§ 19. 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

 

1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy 

współudziale poradni: 

1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów: 

a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia, 

2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 

3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją; 
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4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 

zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę 

posiadanych środków finansowych; 

5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, 

uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych na 

terenie poradni. 

2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych 

korzystając z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci, 

2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin, 

3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych, 

4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 

3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła 

nawiązuje współpracę z: 

1) inspektorem ds. nieletnich; 

2) kuratorem sądowym; 

3) Policyjną Izbą Dziecka; 

4) Pogotowiem Opiekuńczym; 

5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami 

Poprawczymi; 

6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

 

§ 20. 

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  

w zakresie działalności innowacyjnej 

 

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

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

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej 

i Rady Rodziców.  

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. 

4. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności. 

5. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w miarę 

możliwości. 

6. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach 

wewnętrznych szkoły. 

 

 

 

 



21 | S t r o n a  
 

§ 21. 

Organizacja wolontariatu szkolnego  

 

1. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i 

opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora 

szkoły. 

2. Cele i sposoby działania: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej 

i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich 

umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole. 

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych 

może sprawować wolontariusz. 

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach 

wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły. 

5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie 

do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i 

spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 

 

§ 22. 

Organizacja oddziału przedszkolnego 

 

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

2. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, 

zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

3. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.  

4. Czas prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym - w szczególności nauki religii i zajęć 

rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.  

5. W szkole, w czasie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, mogą być tworzone zespoły 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania jego psychoruchowego i 

społecznego rozwoju, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.  

1) Dyrektor szkoły może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 

porozumieniu z organem prowadzącym.  

2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest do czasu podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole.  
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3) Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora szkoły. 

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o 

zaburzonym rozwoju psychoruchowym:  

a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;  

b) psycholog;  

c) logopeda;  

d) w skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również 

inni specjaliści.  

4) Do zadań zespołu należy w szczególności: 

a) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o 

potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań 

podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, 

uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz 

eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie; 

b) nawiązanie współpracy z podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami 

terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój 

dziecka, podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego 

niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów 

medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkiem 

pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;  

c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie 

realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;  

d)  ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i 

eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w 

życiu społecznym; 

e) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie 

zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań 

w zakresie wczesnego wspomagania.  

5) Pracę zespołu koordynuje dyrektor szkoły, albo nauczyciel upoważniony przez dyrektora 

placówki.  

6) Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu.  

7) Program określa w szczególności:  

a) sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania 

dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, 

eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym 

jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;  

b) wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;  

c) w zależności od potrzeb – zakres współpracy, sposób oceny postępów dziecka.  

8) Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:  

a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach 

z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie 

zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;  

b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem; 
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c) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku dziecka, w tym jego 

aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu;  

d) warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i 

wykorzystaniu pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.  

9) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w 

miesiącu.  

10) Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor 

szkoły w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół 

oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno--pedagogicznych, w tym w 

poradniach specjalistycznych. 

11) W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu 

prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być 

wyższy niż określony w opinii. 

12) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i 

jego rodziną.  

13) W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących 

dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą 

być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3. 

6. Oddział przedszkolny może być jedno- lub wielooddziałowy. 

7. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez 

organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców. 

8. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu 

pracy oddziału oraz realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców. 

9. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej wskazane jest, aby ten sam nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem 

w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

10. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców. 

11. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono 

opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

12. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji oddziału przedszkola opracowany przez dyrektora.  

13. Dyrektor przekazuje arkusz organizacji zaopiniowany przez zakładowe organizacje 

związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu. 

14.  Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia 

otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia 

danego roku.  

15. Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza 

arkusz organizacji oddziałów przedszkolnych w terminie do dnia 29 maja danego roku.  
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16. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od 

dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 20 maja danego 

roku. 

17. Arkusz organizacji oddziału przedszkolnego określa w szczególności: 

1) liczbę oddziałów; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka 

regionalnego; 

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów; 

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

6) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach; 

7) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych; 

8) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 23. 

Organizacja szkoły 

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia 

następnego roku. 

2. W szkołach, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 

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

wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy 

poniedziałek po dniu 1 września. 

3. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. 

 

§ 24. 

 

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji szkoły. 

2.  Dyrektor przekazuje arkusz organizacji zaopiniowany przez zakładowe organizacje 

związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu. 

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.  

4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od 

dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 20 maja danego 

roku. 

 

 

 

 

 

5. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 
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1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach, 

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w 

danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć 

edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją 

o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces 

kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych 

nauczycieli; 

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

 

§ 25. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny 

być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

3. Formy spełniania zadań wychowawcy oddziale klasy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. Spełnianie tych obowiązków i zadań 

podlega kontroli dyrektora, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego. 

 

§ 26. 

 

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 trwania zajęć 

edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym przez dyrektora szkoły. 

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

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

ust. 1. 

3. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej 
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niż 25 uczniów. 

4. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas I- 

III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów 

jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3. 

5. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor szkoły 

może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad 

liczbę określoną w ust. 3. 

6. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 

7. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 5 i 6,  

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

8. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

9. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół 

Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem 

realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego): 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub 

2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub, 

3) pomoc nauczyciela. 

10. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 

9 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, 

za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji 

zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego): 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub 

2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub, 

3) pomoc nauczyciela. 

11. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki liczba uczniów w 

grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej 

niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej 

liczącej nie więcej niż 24 uczniów; 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w 

tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; 

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie 

oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów.  

 

 

15. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od 
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realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i 

chłopców. 

16. Zajęcia wychowania fizycznego podzielone są na zajęcia realizowane w formie klasowo-

lekcyjnej i zajęcia do wyboru przez uczniów (sportowe, rekreacyjno – zdrowotne, taneczne, 

aktywna turystyka).  

 

§ 27. 

 

Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1) do nauki z niezbędnym wyposażeniem: sale lekcyjne, pracownie; 

2) bibliotekę; 

3) gabinet pedagoga; 

4) salę gimnastyczną; 

5) pracownię komputerową; 

6) świetlicę; 

7) szatnie. 

 

§ 28. 

Stołówka szkolna 

 

1. W szkole funkcjonuje stołówka, z której mają prawo korzystać uczniowie i pracownicy 

placówki.  

2. Pracę stołówki nadzoruje Dyrektor Szkoły.  

3. Za ilość, jakość i higienę przyrządzanych i wydawanych posiłków odpowiada szef kuchni. 

4. Wszystkich pracowników stołówki obowiązuje przestrzeganie zasad bhp, ppoż.  

5. Płatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły                            w 

porozumieniu z organem prowadzącym, mając na uwadze możliwość częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat tych, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia. 

6. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny 

Regulamin. 

§ 29. 

Świetlica szkolna 

1. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów klas I - III, którzy pozostają w szkole dłużej ze 

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

wymagające zapewnienia opieki w szkole.  

2. Ze świetlicy  korzystają również uczniowie z klas IV-VIII ze względu na organizację odwozu 

lub  jeżeli są wolne miejsca; 

3. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i 

zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych 

przyjętych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.  

4. Główne zadania świetlicy szkolnej: 

1) zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed obowiązkowymi zajęciami 

edukacyjnymi i po ich zakończeniu; 

2) tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce; 
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3) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

5) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności; 

6) współdziałanie z rodzicami, pedagogiem i nauczycielami dzieci korzystających z opieki w 

świetlicy. 

2. Założenia organizacyjne: 

1) nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły;  

2) świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych szkoły i funkcjonuje w godzinach określonych w Regulaminie świetlicy, 

3) w świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opracowywanego corocznie 

przez nauczycieli-wychowawców świetlicy; 

4) w świetlicy prowadzone są zajęcia w zróżnicowanej wiekowo grupie wychowawczej. Liczba 

dzieci w grupie nie może przekraczać 25 uczniów;  

5) zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy szkoły przez rodzica 

lub prawnego opiekuna dziecka „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”; 

6) zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” informacje stanowią podstawę przyjęcia 

dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa; 

7) świetlica zapewnia również opiekę uczniom niezapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie;  

8) szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin świetlicy; 

9) „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” oraz Regulamin świetlicy ustala dyrektor szkoły w 

drodze zarządzenia. 

 

§ 30. 

Biblioteka 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i 

zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu 

pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie i kraju. 

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

rodzice. 

3. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) gromadzi i udostępniania podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz inne 

materiały biblioteczne; 

2) stwarza warunki do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi; 

3) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów 

nawyk czytania i uczenia się; 

4) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w 

tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do 

mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym; 

5) przeprowadza inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów 

prawa. 

3. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 
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1) właściwą obsadę personalną; 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów 

bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzanie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

4. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach: 

1)  świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania i rozwijania 

kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, wystaw książkowych itp.; 

2) partnerstwa z uczniami w ich poszukiwaniach czytelniczych. 

5. Uczniowie:  

1)  mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece;  

2)  najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani; 

3)  są informowani o aktywności czytelniczej;  

4)  otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i 

kształtowania nawyków czytelniczych; 

5)  mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych; 

6)  na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego.  

6.  Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w 

celu:  

1)  rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów; 

2)  doradztwa w doborze literatury samokształceniowej; 

3)  współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki; 

4)  rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z informacji, 

5)  współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie 

wychowania czytelniczego w rodzinie.  

7.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:  

1)  mogą złożyć zamówienie na literaturą pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, 

czasopisma pedagogiczne,  

2)  na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni 

przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć,  

3)  korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,  

4)  dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciele otrzymują informację o stanie czytelnictwa, 5)  

mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.  

8. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa 

w:  

1)  rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów,  

2)  popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,  

3)  współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.  

9.  Rodzice:  

1)  mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,  

2)  są informowani o aktywności czytelniczej dzieci, 

3)  mają możliwość wglądu do  Statutu Szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego.    

 

 

10.  Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:  
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1)  aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa, 

2)  wspierając działalność kulturalną bibliotek na szczeblu gminnym,  

3)  współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach informacji. 11. 

Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną odbywa się poprzez: 

1)  lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

2)  udział w konkursach poetyckich i plastycznych, 

3)  udział w spotkaniach z pisarzami. 

12. Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania: 

1) gromadzi i opracowuje zbiory; 

2) umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni; 

3) prowadzi przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów; 

4) umożliwia korzystanie z Internetu i programów multimedialnych; 

5) udostępnia książki i inne źródła informacji; 

6) stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

7) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk czytania 

i uczenia się; 

8) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną; 

9) powiększa zasoby biblioteczne z uwzględnieniem środków finansowych szkoły; 

10) prowadzi konserwację i selekcję zbiorów; 

11) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych; 

12) współuczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych szkoły. 

13) informuje nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowuje analizę 

czytelnictwa na posiedzenie Rady Pedagogicznej; 

14) współpracuje z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi, m.in. poprzez organizację 

konkursów czytelniczych, literackich i plastycznych; 

15) współpracuje ze wszystkimi podmiotami szkoły. 

13. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin biblioteki. 

 

§ 31. 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust. 1, 

określają odrębne przepisy. 

3. Liczbę pracowników określa arkusz organizacyjny. 

4. Nauczycieli i innych pracowników szkoły zatrudnia dyrektor szkoły. 

 

§ 32. 

Nauczyciel 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za 

jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. W swoich działaniach 

nauczyciel ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i 

obywatelską, powinien wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz szanować godność osobistą 

ucznia.  

2. Obowiązki nauczyciela oddziału przedszkolnego: 
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1) realizuje cele i zadania oddziału; 

2) planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za 

jakość i wyniki tej pracy; 

3) otacza stałą opieką dzieci przebywające w oddziale, w trakcie zajęć rekreacyjnych na boisku 

lub placu zabaw, w stołówce, w drodze do świetlicy, a także w szatni do momentu odbioru dziecka 

przez rodziców; 

4) odpowiada za stan oraz wykorzystanie sprzętu i pomocy stanowiących wyposażenie oddziału; 

5) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań; 

6) zapobiega niebezpiecznym zabawom i zachowaniom dzieci; 

7) współpracuje z rodzicami dzieci w sprawach wychowania i nauczania, informuje rodziców o 

realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy; 

8) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka; 

9) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie (w 

szczególności z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych- dzieci zdolne, z dysharmonią 

rozwojową, niepełnosprawne); 

10) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotna i inną; 

11) sporządza plan pracy, semestralne i roczne sprawozdania; 

12) prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci; 

13) przeprowadza diagnozę przedszkolną, poprzedzającą naukę w klasie pierwszej; 

14) prowadzi dokumentację swojej pracy. 

3. Zakres zadań nauczycieli: 

1) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji 

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

2) kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju 

i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

3) dbanie o bezpieczeństwo uczniów; 

4) w sytuacji uporczywego niewłaściwego zachowania ucznia jest zobowiązany do postępowania 

zgodnie z ustalonymi procedurami szkolnymi w sytuacjach zagrożenia; 

5) realizacja podstawy programowej dla danego etapu nauczania; 

6) dostosowanie sposobów przekazywania wiedzy, kształtowania postaw i umiejętności uczniów 

do ich możliwości psychofizycznych i intelektualnych; 

7) troska o wszechstronny rozwój osobowości, zdolności, samodzielności myślenia i nawyków 

pracy samokształceniowej wśród uczniów; 

8) rozwijanie zainteresowań uczniów przez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych; 

9) promowanie uczniów zdolnych; 

10) opracowanie zakresu treści podstawowych i ponadpodstawowych danego przedmiotu dla 

poszczególnych oddziałów, zapoznanie z nim uczniów i rodziców; 

11) systematyczne przygotowywanie się do lekcji; 

12) ocenianie i kontrolowanie wiadomości i umiejętności uczniów zgodnie z WO i PSO, 

bezstronność i obiektywizm, jawność oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów; 

13) bogacenie, unowocześnianie własnego warsztatu pracy, podnoszenie poziomu wiedzy i 

kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 
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14) kształtowanie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności i dyscypliny; 

15) udzielanie pomocy uczniom z trudnościami dydaktycznymi; 

16) udzielanie uczniom wszelkiej możliwej pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

17) informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów; 

18) informowanie rodziców w formie pisemnej o przewidywanych dla ucznia ocenach 

niedostatecznych na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej; 

19) informowanie ucznia o wystawionych ocenach z przedmiotów i z zachowania na tydzień przed 

posiedzeniem rady klasyfikacyjnej; 

20) przestrzeganie dyscypliny pracy i pełnienie dyżurów zgodnie z regulaminem; 

21) dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego; 

22) dbanie o klasopracownię, jej wyposażenie i doskonalenie swojego warsztatu pracy; 

23) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zachowywanie tajemnicy z tych 

posiedzeń. 

4. Nauczyciel ma prawo do udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i doskonaleniu 

zewnętrznym zgodnie z potrzebami szkoły. 

5. Nauczyciel wybiera podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego oraz program 

nauczania, który został opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. 

Może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program 

opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 

6. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

7. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia obowiązkom lub 

godności zawodu nauczyciela.  

8. Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące 

zasady: 

1) każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu 

korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu; 

2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego; 

3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów 

wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem 

 

§ 33. 

 

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, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-

zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu. 

 

§ 34. 

Wychowawca 
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1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

szczególności: 

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

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań integrujących uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 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) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, 

rozwijające jednostkę i integrujące zespół; 

3) rozstrzyga konflikty między uczniami, między uczniami a innymi członkami społeczności 

szkolnej zawsze przy udziale zainteresowanych stron, a w konfliktach szczególnie trudnych przy 

udziale pedagoga szkolnego jako mediatora. 

3. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi 

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

potrzebna jest indywidualna opieka. 

4. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów celem: 

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci; 

2) opracowania planu wychowawczego klasy; 

3) współdziałania z rodzicami, okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec 

dziecka i otrzymywania od nich wsparcia i pomocy w swoich działaniach; 

4) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły. 

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze 

strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 

6. Szczegółowe zadania wychowawcy: 

1) odpowiada za systematyczne prowadzenie dziennika; 

2) opracowuje wspólnie z rodzicami plan wychowawczy klasy; 

3) odpowiada za regularne wpisywanie ocen w arkuszach ocen uczniów, dokonuje wpisów 

wynikających z regulaminu klasyfikowania i promowania; 

4) wypisuje świadectwa na koniec roku szkolnego; 

5) informuje rodziców o procedurach i zasadach organizowania egzaminów zewnętrznych; 

6) prowadzi teczkę wychowawcy; 

7) opiekuje się wyznaczoną klasopracownią; 

8) organizuje wybór samorządu klasowego; 

9) czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego swoich uczniów; 

10) informuje uczniów o ocenach zgodnie z regulaminem promowania i klasyfikowania; 

11) informuje o bieżących sprawach szkoły; 

12) włącza klasę w życie szkoły; 

13) analizuje postępy uczniów w nauce i zachowaniu; 

14) rozstrzyga problemy i konflikty dotyczące uczniów klasy, stosuje środki wychowawcze 

zgodnie z Kodeksem ucznia; 

15) rozpoznaje środowisko rodzinne uczniów i podejmuje odpowiednie środki wychowawcze; 
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16) wnioskuje o obiady bezpłatne; 

17) udziela pomocy uczniom w sprawach indywidualnych, niepowodzeniach i problemach 

osobistych; 

18) przeprowadza zebrania z rodzicami w ciągu roku szkolnego; 

19) prowadzi konsultacje w ramach „drzwi otwartych” zgodnie z wytycznymi Dyrektora szkoły; 

20) informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów; 

21) przekazuje informacje o przepisach dotyczących funkcjonowania szkoły; 

22) organizuje współpracę dotyczącą życia klasy (imprezy, wycieczki, uroczystości); 

23) zobowiązany jest zapoznać uczniów i rodziców z dokumentacją szkoły, dokumentami 

regulującymi funkcjonowanie dziecka w szkole i rodzinie; 

24) pisemnie informuje rodziców ucznia o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed radą 

klasyfikacyjną. 

7. Zmiany wychowawcy może dokonać Dyrektor szkoły: 

1) w uzasadnionych przypadkach na prośbę nauczyciela – wychowawcy; 

2) na umotywowany wniosek rodziców i uczniów danego oddziału. 

8. W przypadku wniosku rodziców i uczniów tryb postępowania jest następujący: 

1) wniesienie do Dyrektora szkoły wniosku dotyczącego zmiany wychowawcy przez co najmniej 

dwa organy:  

a) Samorząd Uczniowski danej klasy, 

b) rodziców, podpisany bezwzględną większością głosów; 

2) zasięgnięcie przez Dyrektora opinii Rady Pedagogicznej, 

3) konsultacje z Radą Rodziców, 

4) podjęcie ostatecznej decyzji przez Dyrektora szkoły.  

 

§ 35. 

Pedagog szkolny 

 

Do zadań pedagoga należy:  

1) Zadania ogólnowychowawcze: 

a) kontrola obowiązku szkolnego uczniów,  

b) współpraca z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami 

wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży  

c) udzielanie porady i konsultacji nauczycielom, wychowawcom, rodzicom oraz uczniom, 

d) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

e) poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów,  

f) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci, 

g) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, 

h) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

 

2) Profilaktyka: 

1) diagnoza zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci, 

2) podejmowanie działań zaradczych, 
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3) organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień 

wychowawczych; 

3) Indywidualna opieka pedagogiczna: 

1) pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje),  

2) pomoc w trudnościach szkolnych,  

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,  

4) kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w 

celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych,  

5) konsultacje ze specjalistami w trudnych przypadkach; 

4) Pomoc: 

1) współpraca z GOPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w 

zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), 

2) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu - 

Wydział Rodzinny i Nieletnich).  

 

§ 36. 

Logopeda 

 

1. Najważniejsze zadania logopedy to: 

1) diagnozowanie różnorodnych zaburzeń mowy; 

2) pedagogizacja rodziców (ćwiczenia instruktażowe do pracy w domu); 

3) indywidualna praca z uczniem w celu usunięcia istniejącego zaburzenia mowy; 

4) instruktaż dla nauczycieli prowadzących zajęcia lekcyjne; 

5) współpraca z nauczycielami, rodzicami i innymi podmiotami wspierającymi rozwój mowy. 

2. Nauczyciel logopeda ma obowiązek składania sprawozdań ze swojej działalności dwa razy w 

roku na plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

 

§ 37. 

Nauczyciel świetlicy 

 

1. Pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą. 

2. Do zadań nauczyciela świetlicy należy: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej; 

2) przyzwyczajanie do samokształcenia; 

3) organizowanie gier i zabaw ruchowych; 

4) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym 

zakresie; 

5) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

6) kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

7) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności; 

8) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy. 

3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom z uczniom klas I - III i dzieciom z klas 

IV-VIII oraz uczniom dojeżdżającym do szkoły zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w 
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nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji oraz wszechstronnego rozwoju 

dziecka.  

4. Nauczyciel świetlicy ma obowiązek składania sprawozdania ze swojej działalności dwa razy w 

roku na plenarnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

5. Szczegółową organizację pracy świetlicy określa Regulamin świetlicy. 

 

§ 38. 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 

odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie. 

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

dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi; 

2) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających od 

przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne i zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na 

poręczach schodów, parapetach okiennych); 

3) dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń 

i dekoracji szkolnych; 

4) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku 

szkolnego oraz sal lekcyjnych; 

5) egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w trakcie przerw; 

6) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły - w szczególności w toaletach i 

szatniach sportowych; 

7) natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań 

zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia 

miejsca wypadku. 

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

dyżurującej. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym 

udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. 

6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia 

zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw międzylekcyjnych. 

7. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać 

zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych obowiązującym w szkole. 

 

 

§ 39. 

Pracownicy niepedagogiczni 
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Pracownicy niepedagogiczni szkoły są zatrudnieni i zwolnieni przez dyrektora szkoły 

na podstawie ogólnych przepisów prawa pracy. Zakres obowiązków tych pracowników,  

a także ich odpowiedzialności ustala dyrektor szkoły. 

 

§ 40. 

Wewnątrzszkolne ocenianie 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. 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 postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.             

4. Ocenianie uczniów ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

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

dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

5. 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 oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

§ 41. 

 

1. Rytmiczność oceniania 

1) Ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być 

rytmiczne i zaplanowane w czasie; 

2) Ustala się następującą liczbę ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 

tygodniowym: 

a) 1 godz. tygodniowo – minimum trzy oceny, 

b) 2 godz. tygodniowo – minimum cztery oceny, 

c) 3 godz. tygodniowo – minimum pięć ocen, 

d) 4 i więcej godz. tyg. – minimum sześć ocen; 

3) Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z 

różnych rodzajów aktywności. 

2. Ocenianiu bieżącemu podlegają: 

1) odpowiedzi ustne; 

2) testy; 

3) kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując 

w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów); 

4) sprawdziany (prace klasowe) według specyfikacji przedmiotu (nauczyciele uzgadniają między 

sobą datę sprawdzianów, zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów/prac 

klasowych w tygodniu w danej klasie); 

5) testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego półrocza 

lub roku (odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela); 

6) testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego; 

7) Oceniając ucznia, należy określać jego mocne i słabe strony, wpierać jego możliwości 

percepcyjne, traktować podmiotowo, indywidualnie. 

3. Planowanie prac pisemnych polega na: 

1) zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanych terminem, odnotowaniu tego faktu 

w dzienniku lekcyjnym oraz wskazaniu uczniom materiału powtórzeniowego, który będzie 

przedmiotem pracy pisemnej; 

2) nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna w ciągu dnia, a dwie w 

tygodniu),na okres ferii i dni wolnych od nauki nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą 

jednak zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe. 

 

 

 

4. Poprawa ocen: uczeń ma prawo do poprawy ocen 

1) Poprawione prace pisemne, zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy oceniania są 
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odnotowane w dzienniku; 

2) Uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycielowi 

danego przedmiotu. Wyżej wymienione prace są przechowywane przez nauczyciela i mogą być 

ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, zebraniach ogólnych bądź w wyniku 

indywidualnych uzgodnień z nauczycielem; 

3) Zasady poprawiania ocen: 

a) uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela i w 

czasie z nim uzgodnionym, 

b) w przypadku nieuzasadnionego nieprzybycia na sprawdzian poprawiający uczeń traci 

możliwość poprawy, 

c) ocena uzyskana w czasie poprawy jest oceną ostateczną, 

d) wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie ustalonej 

przez nauczyciela, 

e) osoba nieobecna podczas prac klasowych i sprawdzianów z przyczyn uzasadnionych 

zobowiązana jest wykazać się wiadomościami, umiejętnościami z danego zakresu materiału w 

formie i terminie podanym przez nauczyciela. 

5. Formy i częstotliwości oceniania 

1) Uczniowie oceniani są systematycznie w ciągu roku szkolnego za pomocą następujących 

narzędzi pomiaru dydaktycznego: 

a) odpowiedzi na lekcjach z trzech ostatnich tematów, 

b) kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 15 minut i 

obejmująca materiał z trzech ostatnich tematów); wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia 

uczniom nie później niż po tygodniu trwania zajęć dydaktycznych, 

c) odpowiedź ustna – ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej w czasie lekcji, 

d) sprawdzian (praca klasowa) – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem; 

jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w 

planie dydaktycznym; maksymalna liczba prac tego typu – jedna w ciągu dnia, dwie tygodniowo; 

wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu 

sprawdzianu, z języka polskiego i matematyki termin poprawiania prac pisemnych ustala się na 

trzy tygodnie trwania zajęć dydaktycznych, 

e) praca na lekcji (aktywność), 

f) testy osiągnięć szkolnych, 

g) prace manualne, 

h) praca domowa – ocena następuje na podstawie analizy samodzielnej pracy wykonanej przez 

ucznia, 

i) w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzanie wyników nauczania wyznaczone przez 

dyrektora szkoły; 

2) nauczyciele mają prawo określenia, po konsultacji z wychowawcą klasy, innych 

(niewymienionych powyżej) form uzyskania oceny lub wynikających ze specyfiki przedmiotu (np. 

samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne). 

 

 

§ 42. 

Informowanie rodziców na początku roku 
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1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających  

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach  

i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania. 

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania 

oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na 

postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§ 43. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

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

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

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

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej 

opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i 

specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

 

 

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej  

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 
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ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 

względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane 

kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych 

etapach edukacyjnych. 

6. 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. 

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w 

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

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

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

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

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

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego.  

10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

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

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

§ 44. 

 

1. Na początku każdego roku szkolnego, w okresie pierwszych czterech tygodni, nauczyciele 

wszystkich zajęć edukacyjnych zapoznają uczniów na lekcjach i rodziców na zebraniach ze 

szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi oraz ze sposobami sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych, a także z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także o warunkach i 

sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

 

 

 

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 

i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem w 
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dzienniku lekcyjnym fakt zapoznania się ze stawianymi uczniom wymaganiami. Informowanie 

rodziców o efektach pracy uczniów ma miejsce podczas: 

1) zebrań klasowych; 

2) spotkań indywidualnych; 

3) dni otwartych; 

4) korespondencji, rozmów telefonicznych. 

3. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

3) śródroczne i roczne, 

4) końcowe. 

 

§ 45. 

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek 

przechowywać  cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien 

uzasadnić ustaloną ocenę. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania 

ucznia. 

4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania 

– do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć; 

4) Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na: 

a) przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 

niedociągnięciach i brakach, 

b) wpisaniu notatki do zeszytu ucznia. 

6. Nauczyciel uzasadnia ocenę rodzicowi lub wniosek w bezpośredniej rozmowie. 

7. Uzasadnienie powinno nastąpić w formie indywidualnego spotkania w terminie najkrótszym po 

wniesieniu prośby lub w formie: 

1) ogólne spotkanie rodziców; 

2)  telefonicznie; 

3)  pocztę elektroniczną; 

4) informacje zawarte w e-dzienniku; 

5) wpisy do zeszytu ucznia. 

8. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego/e-dziennika; 

9. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć 

edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w 

danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem 
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pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz udzieleniu wskazówek 

w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej uczyć, aby pokonać trudności. 

10. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych 

najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.  

11. Uczniowi udostępnia jest tylko jego własna praca. 

12. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępnił 

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale – obowiązkiem 

nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie 

najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z 

uczniem. 

13. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem 

uczeń otrzymuje pracę do domu w celu zapoznania się z nią przez rodziców lub opiekunów. Rodzic lub 

opiekun potwierdza podpisem zapoznanie się z pracą pisemną, po czym jest ona zwracana nauczycielowi 

na kolejnych zajęciach lekcyjnych z danego przedmiotu. Brak zwrotu podpisanej pracy oznacza dla ucznia 

utratę możliwości otrzymywania przez niego do domu następnych prac pisemnych z danych zajęć 

edukacyjnych. 

14. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są ponadto udostępniane rodzicom przez 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym: 

1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają się zgodnie z 

harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym; 

2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych; 

3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po 

wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie. 

15. Rodzice po bezpośrednim zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i 

ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, 

nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia. 

 

§ 46. 

 

1. 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. 

2. Ocenianie w klasach I-III polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach 

edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka. 

3. W przypadku większej liczby godzin zajęć edukacyjnych liczba ocen powinna być odpowiednio 

większa. 

4. W oddziałach klas I- III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zajęć dla mniejszości narodowej mogą być ocenami opisowymi. 

5. Funkcje oceny opisowej: 

1) Diagnostyczna – wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada osiągnięcia 

uczniów; 
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2) Informacyjna – dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, co zdołał 

opanować; 

3) Korekcyjna – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować; 

4) Motywacyjna – mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela do 

podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania. 

6. Informacje zawarte w ocenie opisowej: 

1) Osiągnięte efekty pracy w zakresie: 

a) rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności przyrodnicze, 

matematyczne, 

b) rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności 

techniczne, 

c) rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego; 

2) Trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne; 

3) Potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji i zainteresowań, pomoc psychologiczno-

pedagogiczna; 

7. W klasach I–III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się następujące 

oceny bieżące: 

1) w klasie pierwszej nauczyciel stosuje wyłącznie słowne oceny opisowe; 

2) w klasie II i III równolegle ze słowną oceną opisową nauczyciel może motywować ucznia 

stosując stopnie 1-6 

8. Bieżące ocenianie może mieć charakter oceny ustnej lub pisemnej. Nauczyciel zawsze podaje 

jawnie umotywowane oceny do wiadomości ucznia i jego rodziców. 

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, 

muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

10. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne, począwszy od klas IV, ustala się w 

stopniach wg następującej skali: 

1) stopień celujący - 6; 

2) stopień bardzo dobry - 5; 

3) stopień dobry - 4; 

4) stopień dostateczny - 3; 

5)  stopień dopuszczający - 2; 

6) stopień niedostateczny - 1. 

11. Stopnie, o których mowa w ust. 10 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną 

oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 10 pkt 6. 

12. Ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający wymogi określone na daną ocenę. Ocenę z 

minusem otrzymuje uczeń nie spełniający w pełni wymogów określonych na daną ocenę. 

13. Oceny bieżące z religii wyrażane są skalą cyfrową 1 - 6. 

14. Wszystkie prace pisemne tj. testy, wypracowania, zestawy zadań i poleceń do wykonania 

muszą być opatrzone punktacją, ewentualnie komentarzem, a ich ocena obliczona wg skali:  

1) niedostateczny 0–29 %; 

2) dopuszczający 30–49 %; 



45 | S t r o n a  
 

3) dostateczny 50–74 %; 

4) dobry 75 – 90 %; 

5)  bardzo dobry 91–97 %; 

6) celujący 98 - 100 %. 

15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Podstawą wystawienia 

oceny śródrocznej (rocznej) jest średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru (roku). 

Szczegółowe przeliczniki ujęte są w przedmiotowych systemach oceniania. 

Średnia ważona obliczana jest według wzoru:  

Średnia ważona = suma iloczynów (ocena x waga) / suma wag  

Uczeń otrzymuje ocenę:  

 

5,31 – 6,00 celujący 

4,65 – 5,30 bardzo dobry 

3,65 – 4,64 dobry 

2,65 – 3,64 dostateczny 

1,65 – 2,64 dopuszczający 

0,00 – 1,64 niedostateczny 

 

16. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla 

mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

17. Narzędziami kontroli nauczyciela wraz z przyporządkowanymi im wagami są: 

1) praca klasowa, test – waga 6 (kolor czerwony); 

2) sprawdzian, kartkówka, dyktando – waga 4 (kolor zielony); 

3) projekty, prezentacje, prace długoterminowe – waga 3 (kolor niebieski); 

4) aktywność na lekcji, zadanie domowe, pisemne prace dodatkowe, referaty – waga 2 (kolor 

fioletowy); 

5) prowadzenie zeszytu i inne – waga 1(kolor czarny); 

6) aktywność ponadprogramowa: - laureaci konkursów przedmiotowych: - szkolnego – waga 3, - 

gminnego – waga 4, - powiatowego - waga 5, - wojewódzkiego – waga 6 (laureaci otrzymują ocenę 

celującą – śródroczną, roczną), - działalność pozaszkolna (laureaci olimpiad, konkursów, 

zawodów, przeglądów) - powiatowego - waga 5, - wojewódzkiego i krajowego – waga 6. 

 

 

 

 

 

§ 47. 

 

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w terminie 

określonym w statucie szkoły.  
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2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu 

przed rozpoczęciem w województwie ferii zimowych ogłoszonych przez MEN na dany rok 

szkolny.  

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu 

poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada 

pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.  

4. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikacja śródroczna ucznia z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz 

ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są 

ocenami opisowymi. 

6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w oddziałach 

klas I- III w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej. 

8. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 

najwyższej; 

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

klas programowo niższych; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na   promocję 

do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

10. W oddziałach klas I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami opisowymi. 

 

 

 

11. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego 

etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 
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12. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

13. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego. 

14. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub 

finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 

końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 48. 

 

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności w 98 proc. objęte programem nauczania danego przedmiotu, 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, 

c) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do 

finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym; 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne, 

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

sytuacjach; 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji 

między elementami wiedzy, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne; 

 

 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym 

uczeniu, 

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela; 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 
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a) w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu; 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych 

programem nauczania, 

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadania o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności. 

 

§ 49. 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, 

innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych. 

2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3)  dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie 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; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) udział ucznia w wolontariacie. 

7. Ocenianie zachowania ucznia oddziału klasy I-III ustala się w następujących pięciu kategoriach: 

1) Symbol wz – Jest wzorem dla innych; 

2) Symbol bdb – Reprezentuje właściwą postawę; 

3) Symbol db – Reprezentuje właściwą postawę, ale czasami zdarzają mu się niedociągnięcia; 

4) Symbol pop – Postawa budząca zastrzeżenia; 

5) Symbol npd – Reprezentuje niewłaściwą postawę.  

8. Ocena śródroczna i roczna z zachowania jest oceną opisową. 

 

9. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a 

ponadto: 

a) wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole, 

b) z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach, 
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c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły, 

d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły, 

e) dba o piękno mowy ojczystej, 

f) zachowuje się godnie i kulturalnie, 

g) zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

h) okazuje szacunek innym osobom, 

i) chętnie pomaga słabszym w nauce, 

j) wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą; 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej, a ponadto: 

a) bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole, 

b) bierze udział w konkursach i zawodach, 

c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły, 

d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły, 

e) dba o piękno mowy ojczystej, 

f) zachowuje się godnie i kulturalnie, 

g) postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

h) jest uczynny, pomocny; 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, a poza tym: 

a) nie sprawia trudności wychowawczych, 

b) wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione, 

c) nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia, 

d) jest koleżeński i życzliwy, 

e) zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych, 

f) wywiązuje się z powierzonych obowiązków, 

g) nie spóźnia się na lekcje, 

h) szanuje mienie szkoły, 

i) zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo; 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

a) nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej, 

b) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

c) nie zawsze zachowuje się odpowiednio, 

d) nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie, 

e) przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina), 

f) nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się, 

g)  nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia; 

 

 

 

 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

a) naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej, 

b) zachowuje się nieodpowiednio (często), 

c) przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania, 

d)  arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów, 
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e) nie okazuje szacunku symbolom szkoły, 

f) nie dba o mienie szkoły i innych osób, 

g) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie), 

h) przejawia agresję słowną i fizyczną, 

i) prowokuje sytuacje konfliktowe; 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

a) zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie, 

b) poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych, 

c) notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki, 

d)  używa narkotyków, pije alkohol, pali papierosy, 

e) samowolnie opuszcza teren szkoły (wagary), 

f) dopuszcza się kradzieży, 

g) jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli. 

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 50. 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zachowania oraz ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych ucznia kl. IV – VIII przekazywane są rodzicom w formie 

pisemnego zestawienia opatrzonego podpisem wychowawcy. Opisowe oceny klasyfikacyjne 

śródroczne z zachowania i zajęć edukacyjnych uczniów kl. I – III przekazywane są rodzicom w 

formie pisemnej opatrzonej podpisem wychowawcy. 

2. Na jeden miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne informuje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania i zapisują je w e-

dzienniku w celu poinformowania rodziców (opiekunów prawnych).  

 W przypadku, gdy przewidywana ocena klasyfikacyjna (śródroczna lub roczna) z zajęć 

edukacyjnych jest oceną niedostateczną, nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o tym 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia w formie pisemnej z potwierdzeniem otrzymania 

informacji przez rodziców/prawnych opiekunów.  

 

3. Na tydzień przed rocznym(śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 

poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej  ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 
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§ 51. 

 

1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie 

zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej 

sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania 

informacji. 

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin 

poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na daną 

ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć wychowawca 

i rodzic (prawny opiekun) ucznia. 

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych 

zajęć edukacyjnych), który zwiera:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 

2) termin tych czynności; 

3) zadania sprawdzające; 

4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę; 

5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.  

5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności 

sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.  

6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania z 

obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych 

podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń. 

7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może być 

niższa niż ocena przewidywana. 

8. Poprawa, odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna mieć 

formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć formę 

pisemną, ustną, a także zadań praktycznych. 

9. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania wychowawca 

wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym 

Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, ponownie 

ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego 

rodziców, dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia.  

 

10. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację 

wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia 

zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w 

terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców. 
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11. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów 

samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez 

wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.  

12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie 

przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę 

zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. 

zespole.  

13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który 

zwiera:  

1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;  

2) termin spotkania zespołu; 

3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału; 

4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.  

14. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy 

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.  

15. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę 

potwierdzona przez ucznia podpisem. 

16. Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia. 

 

§ 52. 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

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. 

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 zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, 

muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego 

oceny z zachowania. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej 

i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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9. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok 

nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub 

przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja,  

w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

12. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać 

egzamin w ciągu jednego dnia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy  

w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 53.  

Egzamin poprawkowy 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6


54 | S t r o n a  
 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

4. 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.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

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

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w 

innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę. 

 

 

 

 

10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć  

z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, 

że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

§ 54. 

Egzamin ósmoklasisty 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń 

spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia. 

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności 

sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 

wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem. 

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić 

ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub 

przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

 

 

 

 

 

§ 55. 

 Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych 

 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
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ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny dyrektor 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 klasyfikacyjną 

zachowania. 

3. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły 

powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji 

zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

 

 

 

 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
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d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. 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, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

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

dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń. 

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

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

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

§ 56. 

Promowanie 

 

1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy 

programowo wyższej. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne 

postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja rady 

pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub 

stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić 

o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału 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. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
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4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 

oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do 

oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen 

wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

zachowania. 

10. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy. 

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ————

—-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

12. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 

pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

13. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12, powtarza ostatnią klasę szkoły 

i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty. 

14. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

 

 

 

 

 

§ 57. 

Uczniowie 

 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.  
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2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  

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

danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 

4. W roku szkolnym 2017/2018 może zostać przyjęty uczeń, który w roku szkolnym 2016/2017 

nie otrzymał promocji do klasy II gimnazjum. 

5. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym  mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:  

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w 

którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

6. Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu.  

 

§ 58. 

Prawa ucznia 

 

1. Uczeń ma prawo do traktowania go zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, która określa status 

dziecka, zawiera też katalog praw przyznawanych dziecku. 

2. Uczeń ma prawo wiedzieć, jakie prawa mu przysługują i jakie środki może wykorzystać, gdy te 

prawa są naruszane. 

3. Na władzach szkoły spoczywa obowiązek umożliwienia uczniowi zapoznania się ze statutem 

szkoły. 

4. Każdy uczeń jest równy wobec prawa. 

5. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do: 

1) zabawy, 

2) zwracania się do nauczyciela o pomoc w trudnych sytuacjach, 

3) odpoczynku w trakcie zajęć, 

4) ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej. 

6. Prawo do nauki: 

1) zgodnie z Konstytucją RP uczeń ma prawo do bezpłatnej nauki, 

2) uczeń ma prawo do swobodnego dostępu do zajęć odbywających się w szkole, 

3) uczeń ma prawo korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej, 

4) nikt nie może wyprosić ucznia z klasy lub go do niej nie wpuścić z jakiegokolwiek powodu, 

5) uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce, szkoła w miarę możliwości zobowiązana jest 

mu to zapewnić, 

6) uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

7) uczeń wybitnie uzdolniony ma prawo do indywidualnego toku lub programu nauki, 

8) uczeń ma prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych. 

7. Prawo do wolności wyznania i przekonań: 

1) uczeń ma prawo do przekonań religijnych i światopoglądowych, 



60 | S t r o n a  
 

2) uczeń ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu, 

przynależności do mniejszości kulturowych lub etnicznych, 

3) uczeń ma prawo do wolności myśli i wypowiedzi, sumienia i wyznania, ale jego rodzice 

sprawują pieczę nad korzystaniem z tej wolności, 

4) uczeń ma prawo do nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców. 

8. Prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii: 

1) wolność wypowiadania poglądów przysługuje każdemu uczniowi, 

2) poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu 

na oceny, 

3) uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi,  

4) uczeń ma prawo, o ile nie narusza dobra innych osób, do kontrowersyjnych poglądów i opinii 

niezgodnych z kanonem nauczania, co nie zwalnia go jednocześnie od znajomości treści 

przewidzianych materiałem nauczania, 

5) uczeń ma prawo do wypowiadania własnych sądów i opinii o bohaterach historycznych, 

literackich itp., 

6) wolność wypowiadania poglądów oznacza możliwość wyrażania opinii o treściach 

programowych oraz metodach nauczania, 

7) uczeń ma prawo do przedstawiania swojego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące 

uczniów, 

8) uczniowie, za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, mają prawo do przedstawiania 

Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach 

szkoły, 

9) uczniowie mają prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

9. Prawo do informacji: 

1) uczeń ma dostęp do wiedzy o prawach i uprawnieniach oraz o procedurach odwoławczych, 

2) uczeń ma prawo do znajomości programów nauczania, kryteriów oceniania i wymagań 

edukacyjnych, 

3) uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny, 

4) uczeń ma prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania, 

5) uczeń ma prawo do informacji o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz możliwości 

odwołania się od wystawionej oceny, 

6) uczeń ma prawo do informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu 

poprawkowego oraz zasadach poprawiania ocen, 

7) uczeń ma prawo do informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu 

klasyfikacyjnego, 

8) uczeń ma prawo do informacji dotyczącej promowania do klasy programowo wyższej, jeżeli 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

9) uczeń ma prawo do informacji o wynikach egzaminu po klasie VIII,  

10) uczeń ma prawo dostępu do informacji na temat życia szkolnego. 

 

 

10. Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej: 

1) uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 
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2) uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 

3) uczeń ma prawo do nietykalności osobistej, 

4) uczeń ma prawo do poszanowania jego godności, 

5) wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole muszą być zapisane w statucie, 

6) szkoła nie może naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia. 

11. Prawo do ochrony prywatności: 

1) uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego, 

2) wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego ucznia (sytuacja materialna, stan zdrowia, 

wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny – wykształcenie rodziców, 

ewentualne problemy, np. alkoholizm, rozwód itp.) znane wychowawcy lub innym pracownikom 

szkoły nie mogą być rozpowszechniane, 

3) publiczne komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej czy osobistej ucznia jest zabronione. 

12. Prawo do ochrony zdrowia: 

1) uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki, 

2) uczeń ma prawo do odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych, 

3) uczeń ma prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy 

13. Prawo do odpowiedniego standardu życia: 

1) uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do otrzymywania pomocy materialnej, 

np. stypendium socjalnego, korzystania z posiłków w stołówce szkolnej, pomocy rzeczowej, 

2) uczeń szczególnie uzdolniony może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce. 

14. Prawo do swobodnego zrzeszania się: 

1) uczeń może należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły, 

2) uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie klasowym i 

szkolnym, 

3) przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą ucznia 

i jego rodziców. 

 

§ 59. 

Przywileje ucznia 

 

1. Do przywilejów ucznia należy: 

1) Odpoczynek w czasie ferii i przerw świątecznych - nie zadaje się na ten okres zadań domowych 

- prac pisemnych i ustnych (nie dotyczy czytania lektur). 

2) Pierwsze dwa tygodnie września nie wystawia się ocen niedostatecznych. 

3) Pierwszy dzień po przerwach świątecznych, a także kilkudniowych wycieczkach jest dniem bez 

kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych oraz ocen niedostatecznych. 

4) Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania: 

a) przez dwa dni po chorobie trwającej tydzień (po okazaniu usprawiedliwienia), 

b) przez trzy dni po chorobie trwającej dwa tygodnie (po okazaniu usprawiedliwienia), 

c) po dłuższej chorobie uczeń może ustalać harmonogram pierwszych odpowiedzi z 

poszczególnych przedmiotów z pomocą wychowawcy. 

5) Zwolnienie z pytania następnego dnia po zawodach lub konkursach. 
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6) Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, organizacjach, klubach, zawodach, konkursach, 

wycieczkach klasowych, dyskotekach oraz akcjach. 

7) W ciągu tygodnia mogą odbyć się nie więcej niż trzy prace pisemne: sprawdziany, testy, prace 

klasowe (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem) i nie więcej niż jedna w ciągu dnia 

nauki. 

8) Kartkówki bez wcześniejszej zapowiedzi obejmują 2 ostatnie lekcje z zachowaniem zasady 

jednej pracy pisemnej i jednej kartkówki w ciągu dnia. 

9) Poprawioną pracę pisemną nauczyciel oddaje w ciągu 2 tygodni. 

10) Nauczyciel nie może zrobić pracy pisemnej, gdy nie ocenił poprzedniej (kartkówka nie jest 

pracą klasową, sprawdzianem czy testem). 

11) Jeżeli lekcje z danego przedmiotu odbywają się w kolejne dni, nauczyciel nie powinien 

zadawać więcej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia następnej lekcji. 

2. Przywileje ucznia mogą zostać zawieszone, gdy: 

1) uczniowie szkoły notorycznie łamią przepisy statutu szkolnego i regulaminu szkolnego, 

2) uczniowie szkoły łamią zasady współżycia w społeczności szkolnej. 

3. Cała klasa może być zawieszona w przywilejach w przypadku niepoinformowania nauczyciela 

o zaistniałej sytuacji zagrażającej życiu i bezpieczeństwu ucznia. 

4. Przywileje ucznia mogą zostać zawieszone bez ustalenia przyczyny jedynie przez Dyrektora 

szkoły, który ogłasza to w formie pisemnej. 

 

§ 60. 

Obowiązki ucznia 

 

1. Uczeń ma obowiązek zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły. 

3. Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycję szkoły. 

4. Uczeń ma obowiązek podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady 

Pedagogicznej, wychowawcy oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego. 

5. Uczeń ma obowiązek szanować przekonania i własność innych osób. 

6. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

7. Uczeń zobowiązany jest do reagowania na przejawy brutalności. 

8. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów. 

9. Starsi uczniowie powinni otaczać opieką młodszych uczniów. 

10. Uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

11. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć. 

12. Usprawiedliwiania absencji nie później niż w ciągu 7 dni po nieobecności. 

13. Uczeń jest zobowiązany przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia z niej, zgodnie z 

planem zajęć. 

14. Uczeń ma obowiązek przybywać na zajęcia punktualnie. Mimo spóźnienia zobowiązany jest 

przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia. 

15. Uczeń nie opuszcza sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela. 
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16. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do lekcji, odrabiać prace domowe, 

uzupełniać braki wynikające z absencji, pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy i 

umiejętności. 

17. Uczeń ma obowiązek posiadania kompletu podręczników do danego przedmiotu, zeszytów, 

przyborów szkolnych, niezbędnych pomocy i korzystania z nich w trakcie lekcji. 

18. Uczeń ma obowiązek posiadania i przynoszenia na zajęcia wychowania fizycznego 

odpowiedniego stroju sportowego. 

19. Uczeń ma obowiązek wykonywać polecenia nauczyciela prowadzącego lekcję, stosowania się 

do jego wskazań i zaleceń. 

20. Uczeń jest zobowiązany aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, pełniąc w niej powierzoną 

rolę.  

21. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń ma obowiązek zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z 

innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do 

tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w 

czasie zajęć. 

22. Uczeń ma obowiązek reagować pozytywnie na upomnienia nauczyciela, nie komentować ich. 

23. Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających z ich 

specyfiki (pracownie, stołówka, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna). 

24. Uczeń ma obowiązek przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (komputerów, kamer, dyktafonów itp.) na terenie 

szkoły: 

1) uczeń musi uzyskać zgodę nauczyciela lub Dyrektora szkoły na posiadanie i korzystanie na 

terenie szkoły z urządzeń elektronicznych, 

2) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 

oraz innych urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane), 

3) poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy) telefon może być używany w trybie „milczy”, 

4) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione, 

5) uczniom, którzy nie przestrzegają w/w postanowień nauczyciel zabiera telefon lub inne 

urządzenie elektroniczne i przekazuje do sekretariatu szkoły, 

6) telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne odbierają z sekretariatu szkoły rodzice 

lub prawni opiekunowie dziecka, 

7) w przypadku nagrywania dźwięku lub obrazu przez ucznia na terenie szkoły, bez zgody 

nauczyciela lub Dyrektora szkoły, fakt ten może być zgłoszony na policję, 

8) nieprzestrzeganie przez ucznia powyższych zakazów ma wpływ na jego ocenę zachowania. 

24. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad higieny osobistej i estetyki. 

25. Uczeń ma obowiązek respektowania zakazu: 

1) opuszczania terenu szkoły podczas lekcji, imprez klasowych i przerw, (zwolnienie z lekcji może 

nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców, 

2) wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu jego i innych, 

3) palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy, 

4) posiadania czasopism o treściach niedostosowanych do wieku ucznia, 

5) używania niestosownego słownictwa i wulgaryzmów. 

27. Uczeń ma obowiązek przestrzegać standardów ubioru ucznia określonych w statucie.  
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28. Dziecko 6-letnie ma w szczególności obowiązek: 

1) grzecznego zwracania się do innych, 

2) mówienia prawdy, 

3) utrzymywania porządku wokół siebie, 

4) współpracy z innymi w zabawie i nauce. 

 

§ 61. 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia  

 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału. 

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem 

samorządu uczniowskiego. 

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze 

wskazaniem właściwego adresata. 

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej 

o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy. 

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje 

również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które 

dekretowano skargę. 

11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie. 

 

§ 62. 

Nagradzanie ucznia 

 

1. Uczeń może być nagradzany i wyróżniany za:  

1) rzetelny stosunek do nauki i obowiązków potwierdzony wynikami w nauce, wzorową 

frekwencją i zachowaniem, 

2) wybitne osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzone dobrymi lokatami w konkursach i 

olimpiadach, 

3) godne reprezentowanie szkoły, 

4) osiągnięcia sportowe, 

5) aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska, 

6) dzielność i odwagę, 

7) wzorową frekwencję. 
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2. Wyróżnienia i nagrody udzielane są w formie: 

1) pochwały wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy, 

2) pochwały Dyrektora szkoły na apelu szkolnym, 

3) umieszczenia nazwiska ucznia w kąciku pochwał na tablicy SU, 

4) przyznania uczniowi odznaki „wzorowy uczeń”. Odznaka przyznawana jest na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej za I semestr, na wniosek wychowawcy. Wręczana jest 

uczniom na forum szkoły, na apelu sukcesów. 

5) listu pochwalnego do rodziców. List pochwalny otrzymują rodzice uczniów klasy szóstej, którzy 

kończą szkołę z wyróżnieniem, 

6) nagrody rzeczowej, 

7) dyplomu uznania, 

8) wpisu na świadectwie osiągnięć w konkursach i zawodach, 

9) świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, 

który uzyskał średnią ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez 

władze oświatowe oraz instytucje i organizacje – według odrębnych zasad. 

4. Wyróżnienie lub nagrodę przyznaję się na wniosek: 

1) wychowawcy klasy, 

2) nauczyciela przedmiotu, 

3) Dyrektora szkoły, 

4) Rady Pedagogicznej, 

5) Samorządu Uczniowskiego. 

5. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanych nagrodach. 

 

§ 63. 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

 

1. Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub za 

pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu. 

2. Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych wyjaśnień 

oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

3. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie. 

4. O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej. 

5. Podjęta przez dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną. 
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§ 64. 

Kara dla ucznia 

 

 

1. Uczeń może być karany poprzez: 

1) upomnienie słowne przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy, 

2) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców/ prawnych opiekunów o nieodpowiednim 

zachowaniu, 

3) wezwanie rodziców do szkoły, 

4) prace społeczne na rzecz szkoły, wykonywane prace poprzedzone zostaną telefonicznym lub 

pisemnym poinformowaniem rodziców o jej nałożeniu. Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia 

powyższej informacji poprzez podpis pod nią, 

5) zakaz uczestnictwa w imprezach szkolnych (dyskoteki szkolne, wycieczki, zajęcia 

pozalekcyjne, inne przywileje uczniowskie), reprezentowanie szkoły w imprezach zewnętrznych 

lub zawieszenie przez wychowawcę klasy, Samorząd Uczniowski w pełnieniu funkcji społecznych, 

6) pisemną naganę wychowawcy klasy, 

7) naprawę zniszczonego sprzętu lub rekompensatę pieniężną, 

8) naganę dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczycieli w obecności rodziców ucznia 

z jednoczesnym wpisem do akt, 

9) zawiadomienie policji, sądu zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

10) przeniesienie do równoległej klasy po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  

11) przeniesienie do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły, złożony do Kuratora Oświaty. 

2. Ustalenia dodatkowe: 

1) Wybór kary powinien być dostosowany do przewinienia ucznia. 

2) O każdym przypadku nałożenia kary na ucznia, wychowawca informuje rodziców w terminie 

do 14 dni.  

3) Rodzice zobowiązani są do potwierdzenia powyższej informacji poprzez podpis pod informacją, 

w przypadku braku potwierdzenia, rodzice zostają wezwani do szkoły, 

4) Niezależnie od nałożonej kary, łamanie przez ucznia regulaminów szklonych wpływa na 

obniżenie oceny z zachowania. 

5) W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych można stosować inne kary od wymienionych, 

jeżeli nie są one sprzeczne z prawem, 

6) Możliwe jest udzielenie decyzją Rady Pedagogicznej kary dla całej klasy przez zawieszenie w 

udziału w imprezach klasowych i szkolnych za nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych. 

3. Sposoby i formy dokumentowania kar: 

1) niewłaściwe zachowanie ucznia odnotowywane jest przez nauczyciela w formie uwagi w 

zeszycie, karcie obserwacji lub dzienniku, 

2) zgromadzone informacje są podstawą do nałożenia kar przez wychowawcę, bądź wnioskowania 

przez niego do organów szkoły o nałożenie kary wyższej, pozostającej w gestii dyrektora szkoły, 

3) każda wymierzona kara powinna być odnotowana w dokumentacji wychowawcy klasy, 

4) kara nagany wychowawcy klasy oraz nagana Dyrektora szkoły są udzielane uczniowi w formie 

pisemnej. Dokument podpisuje odpowiednio wychowawca lub Dyrektor szkoły oraz rodzice i 

uczeń. Zostaje on załączony do arkusza ucznia, 

5) czas trwania kary ustala wnoszący o jej udzielenie i może on trwać od 1 tygodnia do 1 miesiąca. 



67 | S t r o n a  
 

 

§ 65. 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

 

W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady 

Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora 

Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 

3) wchodzi w konflikt z prawem;  

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na pozostałych 

uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 

8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

 

§ 66. 

Tryb odwoławczy od kary 

 

1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd 

uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla dyrektora 

szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni. 

2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu, 

może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą. 

3.  O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni. 

4. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu 

(6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą.  

5. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki 

wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni się 

do osiągnięcia celu wychowawczego. 
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§ 67. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Szkoła Podstawowa w Kruszynie używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, w brzmieniu:  

Szkoła Podstawowa  

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Kruszynie  

ul. Szkolna 6, 86-014 Sicienko 

tel./fax: 52 381 51 06, NIP: 554 23 47 464  

2. Szkoła Podstawowa w Kruszynie prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

3. Zasady gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Kruszynie określają odrębne przepisy. 

4. Wszelkie zmiany w statucie dokonywane będą zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi. 

5. Projekt zmian przygotowuje Rada Pedagogiczna, na wniosek jednego z organów szkoły. 

6. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. 

7. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty może uchylić statut szkoły albo niektóre jego 

postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.  

 


