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ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Szkoła Podstawowa w Konstantynowie wchodzi w skład Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Konstantynowie. 

§ 2. 

1. Szkoła nosi imię Adama Mickiewicza. 

2. Szkole nadaje imię Rada Gminy Konstantynów na wspólny wniosek Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 

3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Nowej 2. 

§ 3. 

Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu, a pieczęć adresowa ma treść: 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Konstantynowie  

Szkoła Podstawowa  

im. Adama Mickiewicza 

w Konstantynowie 

ul. Nowa 2, 21 – 543 Konstantynów. 

§ 4. 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Konstantynów. 

§ 5. 

Obwód szkolny określa Rada Gminy Konstantynów w drodze uchwały. 

§ 6. 

Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach 
kształcenia: 

1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III; 

2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII. 

§ 7. 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o: 

1) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową 
im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Konstantynowie; 

2) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Konstantynowie; 

3) organie prowadzącym szkołę - należy przez to rozumieć Gminę 
Konstantynów; 

4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć 
Lubelskiego Kuratora Oświaty; 
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5) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego 
pracownika pedagogicznego szkoły; 

6) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1; 

7) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka 
oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

8) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe. 

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 8. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie 
Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie 
Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, 
a w szczególności w podstawie programowej i Programie wychowawczo-
profilaktycznym szkoły.  

2. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój 
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów.  

3. Główne cele i zadania szkoły określone są przepisami prawa i realizowane 
we współpracy z rodzicami. Należą do nich w szczególności: 

1) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi 
przepisami; 

4) dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie 
z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności 
i zainteresowań; 

5) umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły; 

6) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli; 

7) kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialność za swoje czyny. 

4. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się 
dobrem i troską o zdrowie uczniów, szanuje ich godność osobistą. 

5. Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 

1) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, 
językowej i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad: 

a) tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku 
dla obrzędów religijnych różnych wyznań, 

b) tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji 
oraz w obrzędach religijnych, 

c) tolerancji i akceptacji swobodnego wyrażanie myśli i przekonań 
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światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób, 

d) równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich przynależności 
narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości; 

2) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej: 

a) obejmując indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną, 
potrzebujących tej pomocy, 

b) w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń 
szkolnych, 

c) mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, 

d) organizując zajęcia ze specjalistami, np. logopedą, pedagogiem; 

3) rozwija zainteresowania uczniów organizując: 

a) koła zainteresowań, 

b) zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwiające mu realizację 
indywidualnego programu lub toku nauki, 

c) dodatkowe pytania i zadania na testach i sprawdzianach, 

d) zajęcia w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, 
konkursów czy olimpiad przedmiotowych; 

4) sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb: 

a) prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje potencjalne możliwości 
oraz indywidualne potrzeby ucznia, w miarę możliwości zaspokaja je, 

b) organizuje zajęcia integracyjne, 

c) zapewnia okres ochronny w pierwszym i drugim tygodniu nauki, 

d) współpracuje w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

e) współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy 
rodzinie i dziecku, 

f) współpracuje z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo: policją, strażą 
pożarna, strażą graniczną, 

g) gromadzi informacje o trudnościach wychowawczych występujących wśród 
uczniów danego oddziału i przekazuje je na posiedzeniach zespołów 
wychowawczych i zebraniach Rady Pedagogicznej, 

h) umożliwia korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego, 

i) umożliwia uzyskiwanie pomocy materialnej, 

j) organizuje stołówkę szkolną oraz świetlicę, 

k) organizuje zajęcia rewalidacyjne; 

5) zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

a) ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją 
oraz innymi przejawami patologii społecznej oraz podnoszenie poziomu 
dyscypliny w szkole, 
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b) organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
we współpracy z organem prowadzącym szkołę, 

c) stały monitoring wizyjny budynku oraz terenu szkoły, 

d) sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem 
przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między 
zajęciami, 

e) ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych, 
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, 

f) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, 

g) organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie 
bhp i ppoż., 

h) równomierne rozkładanie lekcji w tygodniowym rozkładzie zajęć, 

i) zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które mogą 
stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, 

j) zaznajamianie uczniów z regulaminami pracowni, z instrukcjami obsługi 
przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie 
edukacyjnym umieszczanych w pracowniach o zwiększonym ryzyku 
wypadku, 

k) ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, 
zapoznanie z nimi całą społeczność szkolną i skuteczne ich przestrzeganie, 

l) przestrzeganie praw ucznia, 

m) prowadzenie rozmów i mediacji, prowadzących do rozwiązywania 
problemów, 

n) kontrolę pomieszczeń, w których nauczyciele będą prowadzili zajęcia oraz 
sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się 
posługiwali, 

o) zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów i racjonalne 
wykorzystanie czasu wolnego, 

p) prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań 
tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, 
cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk 
dotykających współczesny świat; 

6) sprawuje opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek i zajęć 
organizowanych poza terenem szkoły: 

a) wyznaczając nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym zakresie, 

b) zapewniając uczniom odpowiednią liczbę opiekunów w zależności od rodzaju 
organizowanej wycieczki lub niepełnosprawności uczniów i ich wieku, 

c) przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa organizowania 
wycieczek szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
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d) współpracując z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela - 
organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki 
czy opieki nad uczniami oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane, 

e) zapoznając uczniów z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami 
bezpieczeństwa, 

f) umożliwiając rodzicom ubezpieczenie uczniów w zakresie nieszczęśliwych 
wypadków; 

7) powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy zapewniając: 

a) ciągłość pracy wychowawcy z danym oddziałem, w miarę możliwości, 

b) pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych; 

8) prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną: 

a) rozbudza zainteresowania problematyką innowacyjną i eksperymentalną 
członków Rady Pedagogicznej, 

b) udziela pomocy formalno-prawnej nauczycielom zainteresowanym 
prowadzeniem innowacji i eksperymentów; 

9) kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie 
do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka 
poprzez: 

a) organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych 
pamięci narodowej, 

b) udział uczniów w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym 
umacniając więzi z krajem ojczystym i rozbudzając świadomość obywatelską, 

c) udział uczniów w uroczystościach szkolnych, tworząc sytuacje wyzwalające 
emocjonalny związek z krajem ojczystym, 

d) zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju 
rocznicami i zasadami,  instytucjami, które posiadają istotne znaczenie 
dla funkcjonowania państwa polskiego, 

e) przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego 
uczestnictwa w życiu społecznym; 

10) zapewniania każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnosi 
jakość pracy szkoły i przyczynia się do jej rozwoju organizacyjnego poprzez: 

a) organizację optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, 

b) realizację wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru 
pedagogicznego, 

c) sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego, 
w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

d) uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, 

e) tworzenie warunków do rozwoju ucznia, przy jednoczesnym 
przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy 
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ze środowiskiem, 

f) współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego 
zrozumienia i działania w społeczności lokalnej, 

g) bieżącą analizę i modyfikowanie statutu szkoły, 

h) realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły; 

11) organizuje wolontariat w szkole, w tym zakresie: 

a) zapoznaje uczniów i propaguje idee wolontariatu, 

b) kreuje wizerunek szkoły jako centrum lokalnej aktywności, 

c) uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, 

d) uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym 
i poza szkołą, 

e) wspiera uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, organizacji 
wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad 
uczniami klas młodszych, pracy na rzecz biblioteki szkolnej, 

f) kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie, samotność 
i potrzeby innych, 

g) organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy z PCK, TPD 
oraz z instytucjami działającymi na rzecz innych osób; 

12) prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez: 

a) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, 
propagowania zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi 
fizycznemu ucznia, 

b) przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów, 

c) udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony 
zdrowia, 

d) promocję zbiórki odpadów i segregacji śmieci oraz udział w akcjach typu 
„Sprzątanie świata”; 

13) realizuje działania związane z doradztwem zawodowym: 

a) diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, 

b) udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki kształcenia 
i kariery zawodowej, 

c) prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich 
umiejętności i predyspozycji. 

6. Cele i zadania, o których mowa w ust. 5 realizują nauczyciele przy współpracy 
z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami 
świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną. 

7. Cele, o których mowa w ust. 5 osiągane są poprzez: 
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1) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć 
ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie 
rzeczywistości; 

2) umożliwianie uczniom poznanie podstaw funkcjonowania państwa i jego 
instytucji oraz norm współżycia społecznego; 

3) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków 
z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego 
i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym; 

4) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz 
umiejętności niesienia pomocy słabszym. 

8. W szkole realizowany jest program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

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. 

ROZDZIAŁ III. FORMY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY 

§ 9. 

1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, tworzy 
optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej, podejmuje niezbędne działania podnoszące jakość pracy szkoły 
wpływające na jej rozwój organizacyjny. 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne do których zalicza się zajęcia edukacyjne 
z zakresu kształcenia ogólnego; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa 
w pkt 1, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 
program nauczania tych zajęć został włączony 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; 

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów kształtujące 
aktywność i kreatywność uczniów; 

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

8) wychowanie do życia w rodzinie. 
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3. Zajęcia wymienione w ust. 2 w pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także 
z udziałem wolontariuszy. 

4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje Dyrektor Szkoły, 
za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

§ 10. 

Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci według własnego 
uznania i przekonania, szkoła na życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami organizuje naukę religii: 

1) rodzice dziecka zapisywanego do szkoły składają pisemną deklarację 
o uczęszczaniu dziecka na lekcje religii. Niezłożenie deklaracji jest 
równoznaczne z rezygnacją z nauki religii w szkole; 

2) jeżeli rodzice, którzy wcześniej złożyli deklarację o uczęszczaniu dziecka 
na lekcje religii, chcą zmienić swoją decyzję i wyrażają życzenie, by dziecko 
w danym roku szkolnym lub w następnych latach na lekcje religii 
nie uczęszczało, składają pisemną deklarację zmieniającą poprzednią 
decyzję; 

3) uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii szkoła zapewnia opiekę 
w świetlicy szkolnej, jeżeli są to lekcje ułożone w planie między innymi 
lekcjami obowiązkowymi. W przypadku, gdy lekcja religii jest pierwszą lub 
ostatnią lekcją w planie lekcji danego oddziału, uczeń przychodzi do szkoły 
później lub wychodzi ze szkoły do domu bezpośrednio przed tą lekcją; 

4) na życzenie rodziców szkoła może organizować zajęcia z etyki zgodnie 
z odrębnymi przepisami. 

ROZDZIAŁ IV. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 11. 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

DYREKTOR SZKOŁY 

§ 12. 

1. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono 
stanowisko dyrektora. 

2. Dyrektor Szkoły w szczególności: 

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; 
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4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 
stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły 
i zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną 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 pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, 
w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej 
realizacji tej opieki; 

12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami 
o ochronie danych osobowych. 

3. Dyrektor Szkoły w uzasadnionych przypadkach może wystąpić z wnioskiem 
do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

4. 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 
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 
pozostałych pracowników szkoły. 

4) Dyrektor Szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej 
niezgodnych z przepisami prawa, o których wstrzymaniu wykonania, 
Dyrektor Szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący. 

5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

6. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, który w przypadku 
nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go. 
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7. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje Dyrektor Szkoły. 

8. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne 
stanowiska kierownicze w szkole. 

RADA PEDAGOGICZNA 

§ 13. 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu 
szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych. 

2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny 
z przepisami prawa oraz niniejszym statutem. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły, wicedyrektor i wszyscy 
nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady 
Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których 
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 
szkolnego, w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem 
i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu 
prowadzącego szkołę albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady 
Pedagogicznej. 

7. Obecność nauczycieli na zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. 
Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady 
jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady 
na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. 

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 
po zaopiniowaniu ich projektów przez 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. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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



 13 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela 
ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

12. Niezgodne z przepisami prawa uchwały Rady Pedagogicznej, wstrzymuje 
Dyrektor Szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia 
organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

13. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny jest ostateczne. 

14. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania 
poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste 
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

15. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy jej członków. 

15a. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych 
z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych 
z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu 
tajnym. 

16. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady 
Pedagogicznej są protokołowane.  

RADA RODZICÓW 

§ 14. 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 
oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden 
rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym 
roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 
w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb 
przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz wyboru przedstawicieli 
rad oddziałowych do Rady Rodziców szkoły. 



 14 

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, 
organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

6. 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. 

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 
nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu 
wychowawczo - profilaktycznego szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły 
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program 
ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 
przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może 
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

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

10. Fundusze, o których mowa w ust. 8, mogą być przechowywane 
na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji 
tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku 
są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę 
Rodziców. 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

§ 15. 

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

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 
uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu 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 Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz 
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

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

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

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

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania 
z zakresu wolontariatu. 

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY 

§ 16. 

1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 
w granicach swoich kompetencji określonych prawem.  

2. Organy szkoły zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami 
szkoły w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach 
i decyzjach.  

3. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych 
warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły. 

4. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 
być uchwalone do końca września. 

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

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

7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez 
swoją reprezentację tzn. Radę Rodziców w formie pisemnej lub ustnej lub 
Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu. 

8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg 
i wniosków obowiązującą w szkole. 

9. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Szkoły, 
który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania 
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą 
wymianę informacji. 

10. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz 
szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 17 niniejszego 
statutu. 

ZASADY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW 

§ 17. 

1. Szkoła stwarza warunki do rozwiązywania wewnętrznych sporów. 

2. W przypadku sporu między organami Szkoły: Radą Pedagogiczną, Samorządem 
Uczniowskim, Radą Rodziców: 
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1) Dyrektor Szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje 
ostateczne decyzje; 

2) Dyrektor Szkoły, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać 
się ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych 
stanowisk; 

3) Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś 
z organów – strony sporu; 

4) Dyrektor Szkoły informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu 
na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, 
o którym mowa w pkt. 3. 

3. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor 
Szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego 
wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, a Dyrektor Szkoły 
wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

4. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, 
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze 
głosowania. 

5. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego 
jako rozwiązanie ostateczne. 

6. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu 
prowadzącego. 

7. Spór pomiędzy uczniem a uczniem rozwiązuje w pierwszej instancji 
wychowawca uczniów – dla uczniów tego samego oddziału. 

8. Spór pomiędzy uczniami z różnych oddziałów rozwiązują w pierwszej instancji 
wychowawcy uczniów. 

9. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązuje w pierwszej instancji 
wychowawca ucznia. 

10. Spór pomiędzy wychowawcą a uczniem rozwiązuje w pierwszej instancji 
Dyrektor Szkoły. 

11. Spory pomiędzy uczniami pomaga rozwiązywać pedagog szkolny. 

12. Spór pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły rozstrzyga 
Dyrektor Szkoły. 

13. Spór pomiędzy rodzicami a nauczycielami lub innymi pracownikami szkoły 
rozstrzyga dyrektor. 

14. Od podjętej decyzji przysługuje stronom odwołanie do organu wyższego 
stopnia. 

15. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego w sprawach, o których mowa wyżej są odpowiednio: 

1) w stosunku do wychowawcy, nauczyciela, pracownika – Dyrektor Szkoły; 

2) w stosunku do Dyrektora Szkoły – organ prowadzący szkołę; 
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3) w stosunku do organu prowadzącego szkolę – organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny; 

4) w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – minister 
edukacji narodowej.  

16. Odwołanie od decyzji organu niższego stopnia wnosi jedna ze stron 
do organu wyższego stopnia w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji.  

17. Odpowiedź o sposobie załatwienia odwołania ma formę pisemną. 

18. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołać się do sądu lub zwrócić się 
o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.  

ROZDZIAŁ V. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 18. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, 
którzy w jednorocznym kursie zajęć realizują obowiązkowe na danym etapie 
kształcenia zajęcia edukacyjne, zestawy celów i treści nauczania oraz 
umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są w całości 
uwzględnione w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów 
ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I - III szkoły podstawowej są prowadzone 
w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

3. Liczba uczniów w oddziale w klasach IV - VIII powinna wynosić nie więcej 
niż 26 uczniów. 

4. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 
dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia 
zamieszkałego w obwodzie szkoły, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady 
oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 
liczbę określoną w pkt. 2. 

5. Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w pkt. 4, 
zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w pkt. 2 
na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

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

7. uchylony 
8. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt. 4 i 5, może 

funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
9. W klasach IV - VIII oddział liczący powyżej 24 uczniów obowiązkowo dzielony 

jest na grupy na zajęciach z informatyki i języków obcych. 

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

11. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy 
dokonuje się za zgodą organu prowadzącego szkołę. 
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§ 19. 

1. W szkole mogą być tworzone klasy z oddziałami integracyjnymi. 

2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym 
od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 

3. W przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują 
niepełnosprawności sprzężone, określoną w ust. 2 liczbę uczniów w oddziale 
można obniżyć o 2. 

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba 
uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2 i 3. 

5. W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela posiadającego 
specjalne przygotowanie pedagogiczne. 

6. Dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim szkoła organizuje 
zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 20. 

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 
z nauczycieli uczących w oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, 
aby wychowawca opiekował się swoim oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane 
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Dyrektor Szkoły na uzasadniony wniosek Rady Rodziców lub Samorządu 
Uczniowskiego może odwołać wychowawcę i w jego miejsce powołać innego. 
W tym celu Rada Rodziców lub Samorząd Uczniowski występuje z wnioskiem 
na piśmie do Dyrektora Szkoły o odwołanie wychowawcy z pełnionej funkcji. 
Dyrektor Szkoły po przeanalizowaniu wniosku i rozmowie z zainteresowanym 
nauczycielem podejmuje stosowną decyzję. 

§ 21. 

1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel 
prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć przez 30 – 60 min, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

3. Przerwy między lekcjami nie powinny być krótsze niż 10 min, w tym jedna 
z przerw nie krótsza niż 20 min. 

4. Niektóre zajęcia obowiązkowe np.: wychowanie fizyczne, nauczanie języków 
obcych, informatyka oraz zajęcia dodatkowe, zajęcia rozwijające 
zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia kształtujące aktywność 
i kreatywność uczniów, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym 
w grupach oddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek 
i wyjazdów do zielonych szkół. 
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5. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. 
6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

rewalidacyjnych, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla 
ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym. 

§ 22. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły 
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach 
w sprawie ramowych planów nauczania. Dyrektor Szkoły przekazuje arkusz 
organizacji szkoły, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, 
w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę. 

2. Zasady przygotowania arkusza organizacji szkoły regulują odrębne przepisy. 

§ 23. 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor Szkoły, 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 
rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nieobowiązkowych 
zajęć edukacyjnych. 

§ 24. 

1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół 
wyższych kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia 
zawartego pomiędzy dyrektorem lub – za jego zgodą, z poszczególnymi 
nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 

3. Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad 
praktykantem. 

§ 25. 

1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby 
rozwojowe uczniów i ich zainteresowania. 

2. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są przez nauczycieli 
ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów 
Unii Europejskiej lub z innych środków pozyskanych przez szkołę. 

3. Na początku roku szkolnego, Dyrektor Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną, 
opracowują propozycję zajęć pozalekcyjnych. 

4. Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych jest dobrowolny 
i wymaga zgody rodziców. 

5. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość 
zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych 
na początku roku szkolnego i przedstawienia go do zatwierdzenia Dyrektorowi 
Szkoły. 

7. Organizowanie zajęć pozaszkolnych nie może powodować zakłóceń toku 
realizacji programów nauczania i podstawy programowej. 
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8. Wszystkie zajęcia pozaszkolne mogą odbywać się w dni wolne od nauki 
szkolnej, w godzinach otwarcia szkoły i po zakończeniu obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych i zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej przez uczniów uczestniczących w nich. 

9. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w terminach innych niż wymienione w ust. 8., 
z wyłączeniem form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, wymaga 
uzyskania zgody Dyrektora Szkoły. 

10. Każdy organizator zajęć pozalekcyjnych jest obowiązany zapoznać się 
i przestrzegać postanowień regulaminu organizacji imprez okolicznościowych 
i zajęć pozaszkolnych.  

11. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych 
odnotowywane są w osobnych dziennikach. 

12. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo 
uczniów i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym 
podpisaniu odpowiedniej umowy przez Dyrektora Szkoły. 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

§ 26. 

1. W szkole jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

2. Pomoc udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu 
indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych 
wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania jego potencjału 
rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa 
w życiu szkoły. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 
wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania 
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, 
pedagog, logopeda, doradca zawodowy i terapeuci pedagogiczni.  

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

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub 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; 
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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. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną mogą być objęci uczniowie: 

1) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu 
na niepełnosprawność); 

2) zagrożeni niedostosowaniem społecznym; 

3) niedostosowani społecznie.  

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana m.in. z inicjatywy:  

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

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

7. Nauczyciele prowadzą w trakcie bieżącej pracy z uczniami: 

1) obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie: – trudności w uczeniu 
się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów 
kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 
specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego 
zainteresowań, – szczególnych uzdolnień; 

2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie 
bieżącej pracy z uczniami. 

8. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną, każdy nauczyciel niezwłocznie udziela  tej pomocy w trakcie 
bieżącej pracy i informują o tym wychowawcę klasy. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 
współpracy z:  

1) rodzicami uczniów, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi,  

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,  

4) innymi szkołami,  

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; dyrektor uzgadnia z ww 
podmiotami warunki współpracy. 

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej 
pracy oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów m.in. w formie: 
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1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, 
rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć 
o charakterze terapeutycznym; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

8) porad i konsultacji; 

9) warsztatów. 

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów 
i nauczycielom polega na organizowaniu wsparcia w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 
Pomoc ta jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

13. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 
i nieodpłatne. 

REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

§ 27. 

1. Szkoła realizuje program wychowawczo - profilaktyczny, dostosowany 
do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną 
diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej. 

1a. Treści i działania o charakterze wychowawczym ustalone w programie 
wychowawczo – profilaktycznym skierowane są do uczniów. 

2. Treści i działanie o charakterze profilaktycznym ustalone w programie 
wychowawczo profilaktycznym skierowane są do uczniów, nauczycieli i 
rodziców. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli 
szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez Radę Rodziców 
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

4. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo - profilaktycznego, 
wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy 
wychowawczej i uzgadnia go z rodzicami oddziału. 

5. Program, o którym mowa w ust. 1., realizowany jest przez wszystkich 
nauczycieli szkoły. 

ORGANIZACJA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

§ 28. 

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole 
dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców – na wniosek rodziców lub 
ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub ze względu na inne ważne 
okoliczności wymagające zapewnienia im opieki. 

2. Podczas zajęć świetlicowych, zapewnia się uczniom: 
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1) bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą; 
2) pomoc w nauce; 
3) odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji, które uwzględniają 

potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich 
możliwości psychofizyczne. 

3. Świetlica w szczególności organizuje: 
1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez 

organizowanie zajęć w tym zakresie; 
2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny; 
3) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych; 
4) wyrównywanie szans edukacyjnych; 
5) zajęcia o charakterze wychowawczo - profilaktycznym; 
6) gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniach 

i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 
ucznia; 

7) warunki organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków 
kultury życia codziennego; 

8) zajęcia wyrabiające nawyki higieny, czystości; promuje zdrowy styl życia; 
9) zajęcia rozwijające samodzielność, samorządność i aktywność społeczną; 
10) zajęcia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej; 
11) udział uczniów w różnych imprezach i konkursach; 
12) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy 

szkolnej, także z pedagogiem; 
13) współpracę ze środowiskiem lokalnym.  

4. Zajęcia w świetlicy organizowane są po zgłoszeniu takiej potrzeby przez 
rodziców. 

5. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, w których 
liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.  

6. Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy 
zatwierdzanego przez Dyrektora Szkoły. 

7. W planie pracy świetlicy występują następujące formy zajęć: czytelnicze, 
plastyczno – techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy, 
zajęcia rekreacyjno – sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności.  

8. Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo-
wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala Dyrektor Szkoły 
w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład 
zajęć, potrzeby rodziców i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych. 

10. Informacje na temat godziny pracy świetlicy podawane są do publicznej 
wiadomości na początku roku szkolnego. 

11. Rodzice składają wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy do sekretariatu 
szkoły. Wzór obowiązującego wniosku określa Dyrektor Szkoły. 

12. Wnioski o przyjęcie do świetlicy składa się na początku roku szkolnego. 
W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć także w innym terminie. 

13. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym rodzice i uczniowie mają 
obowiązek zapoznania się. 
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ORGANIZACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ 
§ 29. 

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania prawidłowego rozwoju 
uczniów w szkole może być zorganizowana stołówka. 

2. Koszty prowadzenia stołówki pokrywa organ prowadzący szkołę, w tym 
wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługi kuchni, których liczba jest 
corocznie zatwierdzana przez ten organ  w arkuszu organizacyjnym szkoły.  

3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.  
4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, 

ustala Dyrektor Szkoły w drodze zarządzenia w porozumieniu z organem 
prowadzącym szkołę.  

5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, 
o których mowa w ust. 3.:  
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. 

6. W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się 
20 minutowe przerwy obiadowe. 

7. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, 
Dyrektor Szkoły organizuje w stołówce dyżury nauczycieli, ustalając 
ich harmonogram. 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

§ 30. 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. 

2. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu 
warunków pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród 
rodziców uczniów. 

3. W skład biblioteki wchodzą: 

1) wypożyczalnia, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia 
użytkownikom korzystanie z łącza internetowego; 

2) czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz 
umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego. 

4. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych, podręczników, 
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny 
regulamin. 

4a. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie epidemii 

zawarte są w odrębnym regulaminie. 

5. Do zbiorów bibliotecznych należą książki i podręczniki, czasopisma, dokumenty 
na nośnikach elektronicznych oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań 
dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych szkoły.  
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§ 31. 

1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez Dyrektora Szkoły, są one 
dostosowywane do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić 
użytkownikom dostęp do księgozbioru. 

2. Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz, którego zadaniem jest:  

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, 
podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 
zgodnie z potrzebami uczniów i nauczycieli oraz potrzebami dydaktyczno - 
wychowawczymi szkoły; 

2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią 
informacyjno-komunikacyjną oraz do  poszukiwania, porządkowania 
i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 

3) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników; 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz 
wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 
i społeczną, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej 
i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości 
etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; 

6) podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej 
i medialnej; 

7) wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-
wychowawczych i opiekuńczych; 

8) umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli; 

9) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej. 

§ 32. 

1. Biblioteka współpracuje z: 

1) uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie 
rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania 
i wyrabiania nawyku czytania i samokształcenia; 

2) nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie 
gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji 
zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć; 

3) wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie 
rozpoznawania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów; 

4) rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji 
o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej; 

5) innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie 
wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć 
edukacyjnych i kulturalnych; 

6) instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami. 
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2. Nauczyciel bibliotekarz jest materialnie odpowiedzialny za księgozbiór. 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W CZASIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ 
SZKOŁĘ 

§ 33. 
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie szkoły. 
2. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą 

co roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników 
w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. 

3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami 
ewakuacji obowiązującymi w szkole. 

4. Dyrektor Szkoły może powołać spośród nauczycieli koordynatora do spraw 
bezpieczeństwa i ewakuacji, w celu koordynacji prawidłowego przebiegu 
działań, o których mowa w ust. 2. 

5. Szkoła przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny wynikających 
z odrębnych przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych, 
ich przestrzeganie podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. 

6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca 
prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami 
to miejsce i powiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz odpowiednie 
służby. 

7. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie 
nie zostanie usunięte. 

8. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte 
przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty lub narzędzia itp. 

9. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) 
oraz w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel 
kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową 
organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania 
i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń 
na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność 
nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno 
wydawać uczniom sprzętu sportowego. 

10. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania 
z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego na pierwszych 
zajęciach roku szkolnego. 

11. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani 
są do zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną 
przez rodziców. 

12. Wyjazdy na zawody sportowe, każdorazowo wymagają uzyskania pisemnej 
zgody rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych 
do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku 
szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody. 

§ 34. 
1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed 

przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia 
w dzienniku. 

2. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, 
nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę 
oddziału lub pedagoga oraz rodziców. 
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3. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w czasie 30 minut przed rozpoczęciem 
obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia, do ich zakończenia 
z wyjątkiem: 
1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się 

do świetlicy do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela 
świetlicy szkolnej; świetlica szkolna działa od godz. 700 i każdy uczeń, który 
przyszedł do szkoły wcześniej niż przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, 
ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy; 

2) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, 
którzy pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny 
ich rozpoczęcia do chwili ich zakończenia. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się 
na jej terenie z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, 
wychowania i opieki realizowanej w danym dniu. 

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą: 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne; 

2) za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi 
nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia; 

3) za uczniów przebywających w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz, 
za uczniów przebywających w świetlicy – nauczyciel świetlicy szkolnej. 

6. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje 
na korytarzu przy sali, w której będą mieli zajęcia. Nauczyciel uczący danej sali 
może zdecydować inaczej. 

7. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia 
z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego 
nieobecność pedagog szkolny lub Dyrektor Szkoły (wicedyrektor) może: 

1) na pisemną prośbę rodziców dostarczoną przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć 
na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili 
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice; 

2) zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował 
lub uległ urazowi. W tym wypadku: 

a) niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka 
i postępuje zgodnie z poczynionymi ustaleniami; 

b) ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba dorosła przez rodzica 
upoważniona. Niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek 
szkoły bez opieki osoby dorosłej. 

8. W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z terenu szkoły do domu, 
odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się. 

9. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń który oczekuje na zajęcia 
dodatkowe, ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy. 

10. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych i jest zobowiązany 
podporządkować się ich poleceniom. 
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11. Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska. 

12. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu 
korzystania z boiska oraz przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem 
nauczycieli, trenerów, rodziców. 

13. Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie 
pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych, szkoła zapewnienia 
im bezpieczeństwo, które uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami 
Dyrektora Szkoły. 

14. Każda impreza w szkole odbywa się za zgodą Dyrektora Szkoły i musi być 
zgłoszona. 

15. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub 
poza nią odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor 
powierzył opiekę nad uczniami.  

16. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel ma obowiązek: 
udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, 
powiadomienia Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora i rodziców ucznia 
o zaistniałym zdarzeniu. Postępowanie w razie wypadku regulują odrębne 
przepisy. 

17. W szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu 
sobie w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz 
innych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. 

18. Pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących 
na teren szkoły dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

19. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej 
ani samodzielnie opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych 
zajęć.  

20. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora 
w przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się 
pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.  

21. Dyrektor lub wicedyrektor w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt 
policji oraz zawiadamia rodziców ucznia. 

22. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani 
są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym 
miejscu.  

23. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony 
lub zniszczony rower. Fakt kradzieży Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor zgłasza 
policji. 

24. Uczniowie, którzy mają pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót 
do domu po zakończeniu zajęć, obowiązkowo, niezwłocznie opuszczają teren 
szkoły. 

25. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego 
ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
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26. Szkoła może pomóc w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, 
przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. 
Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców. 

§ 35. 
1. W szkole prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia uczniom, 

pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie 
szkoły bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia budynku szkoły przed 
zagrożeniami. 

2. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w wybranych pomieszczeniach szkoły oraz 
w gabinecie dyrektora. 

§ 36. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły pełnione 
są dyżury nauczycielskie. 

2. Obowiązkiem nauczyciela dyżurnego jest troska o bezpieczeństwo uczniów, ład 
i porządek na terenie szkoły, kulturalną i zdrową rekreację. 

3. Nauczyciele pełnią dyżury we wszystkich miejscach, w których przebywają 
uczniowie podczas ich pobytu w szkole. 

4. Zasady pełnienia dyżurów określa regulamin dyżurów i odbywają się one 
zgodnie z harmonogramem opracowanym przez dyrektora. 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO 

§ 37. 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ma na celu koordynację 
działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru 
dalszego kierunku kształcenia oraz planowania własnej drogi edukacyjno – 
zawodowej. 

1. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 
1) w klasach I – VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego; 
2) w klasach VII i VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego i na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 
3) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 
4) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem; 
5) w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci 

i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych 
u pracodawców. 

2. uchylony 
3. Działania podejmowane w ramach jego realizacji mają na celu pomoc uczniom 

w rozpoznawaniu swoich słabych i mocnych stron, zainteresowań, umiejętności, 
zdolności, predyspozycji zawodowych, a także umożliwiają poznanie świata 
zawodów oraz planowanie własnej drogi edukacyjno – zawodowej. 

4. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie 
u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację 
oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

5. uchylony 
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6. Działania z zakresu doradztwa zawodowego są w formach: 
1) zajęć grupowych w klasach siódmych i ósmych ze szkolnym doradcą 

w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym; 
2) pogadanek, warsztatów, projekcji filmów edukacyjnych, prezentacji 

realizowanych na godzinach wychowawczych; 
3) spotkań z przedstawicielami wybranych zawodów; 
4) wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy i instytucji kształcących; 
5) konkursów; 
6) udzielania informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia 

zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej; 
7) udzielania indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców 

nauczycieli; 
8) giełdy szkół ponadpodstawowych; 
9) obserwacji zajęć praktycznych w szkołach zawodowych; 
10) pracy z komputerem, wykorzystywania wyszukiwarki „Informator 

o zawodach”; 
11) zakładki informacyjnej na stronie internetowej szkoły (np.: broszury 

dla rodziców, broszury dla uczniów); 
12) wywiadu i spotkań z absolwentami; 
13) zajęć edukacyjnych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych zgodnie 

z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego; 
14) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I – VIII z zakresu kształcenia 

ogólnego. 
7. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są przez: 

1) doradcę zawodowego; 

2) wychowawców; 

3) nauczycieli przedmiotu; 

4) pedagoga; 

5) psychologa; 

6) nauczyciela bibliotekarza; 

7) nauczycieli świetlicy; 

8) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np.: 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, 
Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej); 

9) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty 
dokonywania wyborów zawodowo – edukacyjnych. 

ORGANIZACJA WOLONTARIATU W SZKOLE 
§ 38. 

1. W szkole w ramach działań Samorządu Uczniowskiego organizuje się pracę 
wolontarystyczną uczniów na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom 
współpracującym ze szkołą. Praca ta wykonywana jest w formie Szkolnego Koła 
Wolontariatu zwanego dalej Kołem. 

2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: 
nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. 
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3. Wolontariusz w szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia 
wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Szkolnym Kole Wolontariatu. 

4. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować 
na rzecz innych.  

5. Nieletni członkowie Koła zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę rodziców 
na działanie w Wolontariacie.  

6. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: 
1) środowisko szkolne; 
2) środowisko pozaszkolne. 

7. Prawa i obowiązki wolontariusza oraz system rekrutacji do Szkolnego Koła 

Wolontariatu, zakres jego działania i realizowanych działań określa regulamin 

Szkolnego Koła Wolontariatu. 

8. uchylony 
9. Działalność woluntarystyczna na rzecz innych jest potwierdzona 

na świadectwie szkolnym wpisem w części dotyczącej szczególnych osiągnięć 
ucznia. 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI 
§ 39. 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez: 
1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej 

przedstawionego harmonogramu; 

2) prowadzenie konsultacji, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informację 
na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami) 
sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego 
i psychologicznego; 

3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. święto szkoły, 
jasełka, dzień wiosny; 

4) włączanie w realizację programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły; 

5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły; 

6) udzielanie przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, 
wydarzeń klasowych i szkolnych; 

7) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji 
i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, 
narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej; 

2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci; 

3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych 
na terenie szkoły z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka; 

4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole; 

5) wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci 
za pośrednictwem rady rodziców; 

6) żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych; 
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7) zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności 
z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji 
ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły 
i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka 
w szkole; 

8) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły; 

9) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz 
nadobowiązkowych. 

3. Rodzice mają obowiązek: 

1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych 
ludzi; 

2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich; 

3) angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole; 

4) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia 
wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych; 

5) osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część 
społeczności lokalnej; 

6) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom, i ich szkole tak, aby wzmocnić 
ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania; 

7) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

8) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się 
do zajęć; 

9) informowanie szkoły o nieobecności dziecka korzystającego z obiadów 

w stołówce szkolnej zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu dyrektora 

szkoły w tej sprawie. 

4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o: 

1) objęcie dziecka nauką religii, etyki; 

2) odroczenie obowiązku szkolnego; 

3) przyspieszenie obowiązku szkolnego; 

4) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem; 

5) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki; 

6) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą. 

5. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon, 

pocztę e-mailową, pocztę tradycyjną, dziennik elektroniczny. 

§ 40. 
Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę 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. 
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§ 41. 
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, 
odżywiania oraz metod opiekuńczo - wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 
dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, 
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

ROZDZIAŁ VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

§ 42. 

1. Prawa i obowiązki nauczyciela określą zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych ma obowiązek poszanowania godności osobistej ucznia, kieruje 
się dobrem uczniów i troską o ich zdrowie. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczyciela przygotowuje i zapoznaje 
z nim Dyrektor Szkoły. 

4. 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. 

§ 43. 

1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:  
1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela; 

2) swobody w doborze i stosowaniu takich metod nauczania i wychowania, 
jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki 
pedagogiczne; 

3) wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację programu 
dydaktyczno - wychowawczego; 

4) wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) korzystania z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych w związku z pełnieniem funkcji służbowych; 

6) pomocy ze strony Dyrektora Szkoły i wicedyrektora w sprawach związanych 
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy: 

1) zapewnienie warunków do rozwoju ucznia; 

2) zaangażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły; 

3) zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej oraz realizowanych zadań organizacyjnych; 

4) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem; 

5) kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się 
technologią informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie 
prowadzonych; 
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6) udzielanie uczniom pomocy w planowaniu własnego rozwoju oraz 
w osiąganiu postępów i sukcesów; 

7) uwzględnianie w swojej pracy potrzeby udzielania pomocy uczniom 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

8) zapewnianie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień; 

9) stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, 
zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności; 

10) precyzyjne określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie 
do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów; 

11) przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów; 

12) pełna realizacja podstawy programowej; 

13) przestrzeganie praw dziecka i prawa ucznia oraz upowszechnianie wiedzy 
na ich temat; 

14) zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych 
i pozalekcyjnych; 

15) realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły; 

16) rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno - 
pedagogicznych uczniów, zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, pedagogowi 
szkolnemu; 

17) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu; 

18) ochrona danych osobowych swoich uczniów; 

19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami 
prawa i zaleceniami Dyrektora Szkoły; 

20) powiadomienie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych trzy tygodnie przed 
rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

3. Nauczyciel rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym 
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, 
wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, o których 
mowa w § 33 i § 34, a w szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 
nieobowiązkowych, pozalekcyjnych; 

2) uczestniczy w zebraniach Rady Pedagogicznej; 

3) jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy spraw omawianych podczas 
zebrań Rady Pedagogicznej; 

4) sprawuje dyżury, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom 
bezpieczeństwo; 
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5) odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy 
z uczniem indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych; 

6) przestrzega czasu pracy ustalonego w szkole; 

7) przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisów przeciwpożarowych oraz stosuje się do wydawanych w tym 
zakresie poleceń i wskazówek przez Dyrektora Szkoły; 

8) uczestniczy w szkoleniach i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddaje 
się wymaganym egzaminom sprawdzającym; 

9) przestrzega w szkole zasad współżycia społecznego; 

10) stosuje środki ochrony zbiorowej, używa przydzielonych środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie 
z ich przeznaczeniem; 

11) poddaje się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym 
badaniom lekarskim; 

12) niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły o zauważonym w szkole 
wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega 
współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w szkole o grożącym 
im niebezpieczeństwie; 

13) współpracuje z Dyrektorem Szkoły oraz upoważnionymi osobami, 
w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

ZADANIA NAUCZYCIELA ZATRUDNIONEGO W CELU WSPÓŁORGANIZOWANIA 
KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO ORAZ WSPÓŁORGANIZOWANIA 

KSZTAŁCENIA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH 
SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM 

§ 43a. 

W szkole można zatrudnić nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia 
integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 
który: 

1) diagnozuje (we współpracy z pedagogiem i psychologiem) potrzeby 
i oceniania możliwości ucznia; 

2) prowadzi działania zmierzające do integracji i bezpiecznego funkcjonowania 
ucznia niepełnosprawnego w społeczności szkolnej; 

3)  w trakcie zajęć edukacyjnych opiekuje się uczniami niepełnosprawnymi, 
prowadzi wraz z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne; 

4) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami pracę wychowawczą z uczniami 
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 
niedostosowaniem społecznym; 

5) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 
innych nauczycieli; 
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6) uczestniczy w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych 
w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów; 

7) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia w doborze form i metod 
pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 
zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

8) prowadzi zajęcia rewalidacyjne; 

9) wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. 

ZADANIA WYCHOWAWCY ODDZIAŁU 
§ 44. 

1. W procesie dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczym szkoły, wychowawca 
oddziału pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności 
danego oddziału. 

2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 
jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”. 

3. Dyrektor Szkoły powierza nauczycielowi funkcję wychowawcy oddziału w całym 
cyklu kształcenia, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej 
i jej skuteczności, która trwa do końca etapu edukacyjnego, jeśli nie zajdą 
szczególne okoliczności. 

4. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. 
Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem 
w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych. 

5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane 
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

§ 45. 

1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności: 

1) sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami 
uczęszczającymi do określonego oddziału;  

2) diagnozowanie warunków życia i nauki swoich uczniów;  

3) rozwijanie u wychowanków umiejętności rozwiązywania życiowych 
problemów;  

4) podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, wspierających 
ich rozwój intelektualny i emocjonalny; 

5) kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia 
odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym; 

6) nawiązanie i utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia 
w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych; 

7) informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych 
czy wychowawczych; 

8) informowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz 
konsultacjach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym; 

9) prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami Dyrektora 
Szkoły; 
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10) opracowywanie i realizacja planu wychowawczego opracowanego 
w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

11) systematyczne utrzymywanie kontaktu z innymi nauczycielami w celu 
koordynacji oddziaływań wychowawczych; 

12) analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej 
i opiekuńczej; 

13) powiadomienie ucznia i jego rodziców na piśmie o przewidywanych dla 
niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania trzy tygodnie 
przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

14) informowanie o realizacji zadań wychowawczych swojego oddziału, dwa 
razy w roku w trakcie kwalifikacji. 

2. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje 
z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów 
uczących w danym oddziale i rodzicami uczniów. 

§ 46. 

Wychowawca oddziału ma prawo: 

1) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne 
i słabe strony, umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym; 

2) kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez 
organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, 
muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.); 

3) rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować 
o odpowiednią pomoc; 

4) decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału. 

§ 47. 

Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe 
wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności: 

1) prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy 
ocen, świadectw szkolnych itp.; 

2) prowadzenie dokumentacji uczniowskiej i jej aktualizację; 

3) podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej; 

4) informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych 
wychowanków oraz o ewentualnych zagrożeniach; 

5) efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, 
przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy; 

6) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, dotyczących jego 
wychowanków; 

7) stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo 
uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach 
organizowanych poza szkołą; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich 
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uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny. 

ZADANIA NAUCZYCIELI SPECJALISTÓW 
§ 48. 

Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym 
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych szkole w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 
aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły; 

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

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

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 
zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych 
w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 
specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 48a. 

1. W szkole podstawowej może być zatrudniony psycholog. 
2. Do zadań psychologa szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym 
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 
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barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych szkole w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 
aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły; 

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

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

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 
zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych 
w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 
specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 49. 

Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których stwierdzono 
zaburzenia rozwoju mowy; 

3) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących 
prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy; 

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

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej. 

§ 50. 

Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 
edukacyjne oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 
zawodowej; 
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2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz 
zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

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

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 
szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości 
działań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 51. 

Nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej pracy 
i przedstawiają do akceptacji Dyrektorowi Szkoły. 

ZADANIA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH 

§ 52. 

1. Zespół nauczycieli, o którym mowa w art. 111 pkt 5 ustawy, Dyrektor Szkoły 
może powołać na czas określony lub nieokreślony. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły 
na wniosek tego zespołu. Dyrektor Szkoły, na wniosek przewodniczącego 
zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu 
innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły. W pracach zespołu mogą 
brać udział również osoby niebędące pracownikami szkoły. 

3. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. 
Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku 
szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej. 

4. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I - III szkoły 
podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć 
edukacyjnych w klasach IV - VIII szkoły podstawowej przedstawiają 
Dyrektorowi Szkoły propozycję: 

1) programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego na dany etap edukacyjny; 

2) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć 
z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, 
dla uczniów danej klasy - w przypadku klas I - III szkoły podstawowej; 

3) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału 
edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – 
w przypadku klas IV - VIII szkoły podstawowej; 

4) materiałów ćwiczeniowych. 

5) Powołuje się stałe zespoły: 

1) edukacji wczesnoszkolnej; 

2) humanistyczny; 
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3) matematyczno – przyrodniczy; 

4) wychowawczy. 

6. Zespoły problemowo – zadaniowe dyrektor powołuje w miarę potrzeb 
do wykonywania konkretnych zadań związanych z organizacją pracy szkoły. 

ZADANIA INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

§ 53. 

1. W szkole zatrudniani są pracownicy administracji i obsługi. 

2. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi: 

1) sekretarz szkoły; 

1a) główny księgowy; 

1b) księgowy; 

1c) pomoc nauczyciela; 

2) intendent; 

3) woźny; 

3a) szef kuchni; 

4) kucharz; 

5) pomoc kuchenna; 

6) konserwator. 

3. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może utworzyć inne niż wymienione 
w ust. 2 stanowiska administracji i obsługi. 

4. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi 
i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Stosunek pracy z pracownikami obsługi i administracji szkoły regulują przepisy 
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie 
przepisy wykonawcze.  

6. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi i administracji jest zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie 
obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku. 

7. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala 
Dyrektor Szkoły. 

ROZDZIAŁ VII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 
UCZNIÓW 

§ 54. 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne uczniów; 

2) zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega 
na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez 
ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 
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wynikających z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania 
oraz formułowaniu oceny. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji 
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych 
uzdolnieniach ucznia; 

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

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych 
do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

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

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 
obowiązującej skali; 

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

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 
opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

OCENIANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

§ 55. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz 
ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

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

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie 
z zapisami w przedmiotowych zasadach oceniania. 
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2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 
ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi 
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Nauczyciele informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach 
i trudnościach w nauce ich dzieci na zebraniu z rodzicami organizowanym 
w połowie każdego okresu. Rodzice mogą również na bieżąco uzyskać 
informacje o postępach i trudnościach w nauce podczas wizyty w szkole 
lub w rozmowie telefonicznej. Informacje o uczniu można przekazywać 
za pomocą zapisów w dzienniczku ucznia.  

§ 56. 

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

Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

jest udostępniana uczniowi na lekcji, a jego rodzicom (prawnym opiekunom) na ich 

prośbę w terminie i miejscu określonym wspólnie z nauczycielem. 

2. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych niemożliwością pełnego zapoznania się 

przez rodzica z pracą pisemną dziecka w szkole dopuszcza się przekazanie pracy 

rodzicowi w formie zdjęcia lub kserokopii pod warunkiem, że rodzic podpisze 

zobowiązanie o nieudostępnianiu pracy osobom trzecim ani nie publikowaniu jej 

w środkach masowego przekazu. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel 
ustalający ocenę uzasadnia ją z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych, 
a także poprzez wskazanie zalet i braków oraz form, sposobów i terminów 
poprawy.  

4. Prace te są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego. 

§ 57. 

1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, dostosowuje się do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie 
tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy; 

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

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 - 3, który jest 
objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie 
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 
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nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych 
na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 
fizycznego - na podstawie tej opinii. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki 
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

§ 58. 

1. 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. 

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego 
lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia 
w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, 
uniemożliwia ustalenie okresowej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
"zwolniony" albo "zwolniona". 

4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca 
danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika 
potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego 
języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego 
nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
"zwolniony" albo "zwolniona". 

§ 59. 

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

 

§ 60. 
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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. Oceniane są prace pisemne, 
odpowiedzi ustne, aktywność, odrabianie prac domowych, prowadzenie zeszytu 
przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń oraz inne czynności ucznia wynikające 
ze specyfiki przedmiotu. 

2. Prace pisemne to praca klasowa (klasówka) oraz kartkówka. Praca klasowa 
polega na pisemnym sprawdzeniu wiadomości i umiejętności z większej partii 
materiału (działu programowego, okresu). Powinna być poprzedzona lekcją 
porządkującą i utrwalającą wiadomości. Klasówka może trwać do 45 minut. 

3. Sprawdzona i oceniona praca klasowa powinna być udostępniona uczniowi 
do wglądu w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia jej pisania. 

4. Kartkówka polega na pisemnym sprawdzeniu wiadomości i umiejętności 
maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. Może trwać do 15 minut. 
Nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek.  

5. Sprawdzona i oceniona kartkówka powinna być udostępniona uczniowi 
do wglądu w terminie nie dłuższym niż tydzień od dnia jej pisania. 

6. W jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej trzy prace klasowe w danym 
oddziale, ale nie jednego dnia. 

7. Zmiana terminu pracy klasowej jest możliwa na prośbę uczniów lub 
wychowawcy. 

8. Praca klasowa jest dla uczniów obowiązkowa. W przypadku dłuższej absencji 
(powyżej tygodnia) uczeń, ma obowiązek zaliczyć materiał objęty pracą klasową 
w terminie dwóch tygodni od przyjścia do szkoły. 

9. Jeżeli uczeń z pracy klasowej uzyska ocenę, która go nie satysfakcjonuje może 
próbować ją poprawić w terminie i w sposób uzgodniony z nauczycielem. 

10. Ocena za pracę klasową powinna być wpisana do dziennika kolorem 
czerwonym. 

11. Za odpowiedzi ustne uczeń może być oceniany każdego dnia na każdej 
jednostce lekcyjnej (każdych zajęciach edukacyjnych). 

12. Częstotliwość oceniania aktywności ucznia, zeszytów przedmiotowych, 
zeszytów ćwiczeń, prawo do nie przygotowania się do zajęć określają 
przedmiotowe zasady oceniania. 

13. Przy ocenianiu bieżącym we wszystkich oddziałach stosuje się oceny takie, 
jak w przypadku klasyfikacji śródrocznej w klasach 4 - 8. Dopuszcza się 
stawianie przy ocenie znaków „+" lub „–". 

14. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne oraz śródroczne 
i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

15. Nieprzygotowanie ucznia do zajęć można odnotować w dzienniku 
lekcyjnym. 
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16. W celu monitorowania postępów ucznia w szkole możliwe jest 
przeprowadzanie sprawdzianów diagnozujących przez nauczycieli. 

§ 61. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. Ocena śródroczna w dzienniku 
może być wpisana skrótem. 

2. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

3. W klasach IV - VIII oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali: 

1) stopień celujący   - 6 -   skrót – cel.; 

2) stopień bardzo dobry   - 5 -   skrót – bdb; 

3) stopień dobry    - 4 -   skrót – db; 

4) stopień dostateczny   - 3 -   skrót – dst; 

5) stopień dopuszczający  - 2 -   skrót – dop.; 

6) stopień niedostateczny  - 1 -   skrót – ndst. 

4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 
1-5. 

5. 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 indywidualnego programu edukacyjnego 
opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania 
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 60 ust. 14. 

6. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. I okres kończy się w styczniu, zgodnie 
z kalendarzem danego roku szkolnego. Klasyfikację śródroczną uczniów 
przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie 5 – 10 dni przed 
końcem pierwszego okresu. 

§ 62. 

1. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny 
klasyfikacyjnej. Ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Roczna opisowa ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez 
ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym w klasach I - III szkoły podstawowej polega 
na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 
programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 
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przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 60 ust. 14. 

3. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu 
osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych 
określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych 
według następującej skali: 

1) stopień celujący; 

2) stopień bardzo dobry; 

3) stopień dobry; 

4) stopień dostateczny; 

5) stopień dopuszczający; 

6) stopień niedostateczny. 

4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 
polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 
programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 
przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 60 ust. 14. 

5. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

6. W oddziałach integracyjnych ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel 
prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 
współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych 
przepisach.  

7. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna 
z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej 
ani na ukończenie szkoły.  

8. Ocena roczna w dzienniku lekcyjnym oraz w arkuszu ocen musi być wpisana 
w pełnym brzmieniu. 

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

10. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w klasach programowo niższych, oraz 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 
najwyższej. 
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§ 63. 

Oceny bieżące, śródroczne oraz roczne z religii dla uczniów klas I – VIII wyrażane 
są stopniem i ustalane w oparciu o skalę ocen zapisaną w § 61 ust. 3. W ocenianiu 
bieżącym dopuszcza się stawianie przy ocenie znaków „+" lub „–". 

§ 64. 

1. Przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej poszczególni 
nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, w terminie nie krótszym 
niż 3 tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

2. O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania informuje rodziców wychowawca ucznia 

w terminie nie krótszym niż 3 tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady 

Pedagogicznej. Powiadomienie rodziców ma formę elektroniczną. Odczytanie 

wiadomości przez rodzica w dzienniku elektronicznym jest potwierdzeniem 

uzyskanych informacji. 

§ 64a. 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo wnioskować na piśmie 
do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym 
niż 3 dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. We wniosku musi być określona ocena, o jaką ubiega się uczeń, oraz 
uzasadnienie prośby. 

3. Za przewidywaną ocenę roczną lub końcową przyjmuje się ocenę 
zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w kalendarzu 
na dany rok szkolny, a nie zatwierdzoną jeszcze przez Radę Pedagogiczną. 

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

5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) Uczeń ma prawo do ubiegania się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana 
ocena klasyfikacyjna jeżeli: 

a) ocena na I semestr nie jest niższa niż przewidywana ocena roczna, 

b) przystępował do wszystkich popraw ocen ze sprawdzianów i prac klasowych 
w terminie przewidzianym w PZO, 

c) liczba godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 %, 

d) zgłosił nauczycielowi chęć poprawy w okresie nie dłuższym niż 3 dni 
od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej, 
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e) wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania oceny 
wyższej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż 5 dni przed 
terminem posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. 

2) Niedotrzymanie przez ucznia warunków zapisanych w punkcie a i b powoduje 
ustalenie oceny rocznej takiej, jak przewidywana. 

6. Poprawa oceny rocznej lub końcowej może nastąpić jedynie w przypadku, 
gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń. 

7. Ostateczna ocena roczna lub końcowa nie może być niższa od oceny wcześniej 
proponowanej.  

8. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania, zostaje 
dołączony do dokumentacji. 

9. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z przyczyn 
nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny. 

§ 64b. 

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana przez wychowawcę 
rocznej oceny zachowania 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo ubiegać się o podwyższenie 
proponowanej przez wychowawcę końcoworocznej oceny zachowania. 

2. Rodzic/opiekun prawny ucznia składa do wychowawcy pisemny wniosek 
o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania. 

3. Wniosek z uzasadnieniem zostaje złożony w terminie do 3 dni 
od powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów o ustalonej przez wychowawcę 
ocenie zachowania. 

4. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę zachowania niż przewidywana: 

1) rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwili w terminie określonym w Statucie 
Szkoły wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w danym roku 
szkolnym, 

2) uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez szkołę, 

3) uczeń wykazał się wyróżniającą postawą w respektowaniu zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych, 

4) uczeń spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega, ujęte 
w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

5. Wychowawca uzgadnia z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia termin 
rozmowy wyjaśniającej. 

6. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady 
Pedagogicznej. 

7. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi 
do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o podwyższenie 
oceny zachowania.  

8. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze 
obserwatorów: przedstawiciela rady pedagogicznej, pedagoga, psychologa, 



 50 

rodzica/opiekuna prawnego danego ucznia, przedstawiciela samorządu 
klasowego. 

9. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć 
pod uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia. 

10. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić protokół, 
który zawiera: termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, 
uzasadnienie decyzji, co do podwyższenia lub pozostawienia oceny z zachowania, 
podpisy osób biorących udział w rozmowie. 

11. Protokół zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. 

12. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna. 

§ 65. 

1. W klasach I – III oceniane są osiągnięcia ucznia: 

1) w zakresie słuchania, mówienia, pisania, czytania i rachowania; 

2) w zakresie obserwowania i doświadczania; 

3) w zakresie odtwarzania i tworzenia; 

4) w zakresie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. 

2. Oceniający bierze pod uwagę: 

1) zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek; 

2) umiejętność stawiania pytań i formułowania problemów; 

3) dobór form i metod rozwiązywania problemu; 

4) stopień opanowania materiału. 

3. Wynikiem procesu oceniania powinna być rzetelna charakterystyka dziecka 
przeznaczona dla niego samego i rodziców, informująca o tym, jak dziecko 
funkcjonuje w szkole, które umiejętności już opanowało, a które jeszcze się 
nie ujawniły. 

§ 66. 

1. Ustala się kryteria ocen: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie wymagań programowych: 

a) w pełni opanował wiedzę przewidzianą podstawą programową 
przedmiotu oraz programem nauczania, 

b) potrafi samodzielnie i twórczo rozwijać swoje uzdolnienia 
i zainteresowania, 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami 
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych 
podstawą programową danej klasy, 

d) osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie wymagań 
programowych: 
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a) opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony i podstawą 
programową i programem nauczania przedmiotu, 

b) bardzo sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami 
i umiejętnościami, 

c) samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, 

d) potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w sytuacjach typowych 
i nietypowych, 

e) samodzielnie dociera do źródeł wiedzy; 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie wymagań programowych: 

a) nie w pełni opanował wiadomości określone podstawą programową, 

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu zadań 
typowych, 

c) zapytany, udziela dobrych odpowiedzi, 

d) potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji, 

e) dostrzega związki przyczynowo - skutkowe, 

f) samodzielnie wykonuje prace o podstawowym stopniu trudności; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie wymagań 
programowych: 

a) samodzielnie, w sposób poprawny wykonuje proste zadania,  

b) w wiedzy i umiejętnościach ucznia występują braki, 

c) wykazuje średnią aktywność na lekcjach, często nie przygotowuje się 
do zajęć, 

d) wymaga ciągłej mobilizacji, pracuje pod kierunkiem nauczyciela; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w zakresie wymagań 
programowych: 

a) wykonuje z pomocą nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności,  

b) w wiedzy i umiejętnościach ucznia występują poważne braki, które 
nie przekreślają możliwości kontynuacji nauki, 

c) jest bierny na lekcji i na ogół nie przygotowuje się do zajęć, 

d) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, ale braki te nie przekreślają 
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 
przedmiotu w toku dalszej nauki, 

e) posiada i prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który w zakresie wymagań 
programowych: 

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności w sposób 
wystarczający mimo niesionej pomocy przez nauczyciela na zajęciach 
programowych oraz wyrównawczych,  

b) nie potrafi rozwiązywać zagadnień nawet przy pomocy, 
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c) ma bardzo duże braki w opanowaniu materiału. 

2. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny zawarte są w Przedmiotowych 
zasadach oceniania. 

§ 66a. 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania wdrażane w sytuacji nauczania zdalnego 

1) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się 
w celu monitorowania stopnia realizacji podstawy programowej oraz 
postępów edukacyjnych uczniów. 

2) Zakres wiedzy i umiejętności podlegający ocenie zawarty będzie w materiałach 
przekazywanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 

3) Nauczyciel, zlecając uczniowi zadanie, określa termin oraz warunki jego 
wykonania. 

4) Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte 
są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania z poszczególnych 
przedmiotów/etapów edukacji. 

5) Kryteria pracy uczniów powinny uwzględniać specyfikę przedmiotu oraz fakt, 
że nauczanie polega na samokształceniu uczniów pod kierunkiem nauczyciela. 
Kryteria powinny być dostosowane do aktualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

W szczególności należy uwzględnić:  

1) aktywność i zaangażowanie ucznia, 

2) systematyczność i terminowość wykonywania prac, 

3) zaangażowanie i samodzielność, 

4) wkład pracy ucznia z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia, 

5) twórcze podejście do rozwiązywania problemu. 

6) Uczniowie zobowiązani są do regularnego kontaktu z nauczycielem oraz 
do odsyłania prac wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym terminie. 

7) Uczeń zobowiązany jest przesłać nauczycielowi zaległą pracę w ciągu 7 dni/  
w wyznaczonym przez niego terminie. 

8) Jeżeli uczeń w terminie 7 dni nie wykona zaległego zadania, nauczyciel wpisuje 
ocenę niedostateczną. 

9) Prace uczniów będą przechowywane w folderach utworzonych przez 
nauczyciela danego przedmiotu. 

10) W sytuacji wyjątkowej, jaką jest konieczność nauczania zdalnego, 
wprowadzone zostaną następujące zasady oceniania: 

1) prace domowe będą sprawdzane i oceniane u wybranych uczniów, 
2) po sprawdzeniu pracy przez nauczyciela uczeń otrzyma informację 

zwrotną, 
3) ocenianiu będą podlegały wskazane przez nauczyciela partie materiału, 
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4) zadania kontrolne uczeń wykonuje samodzielnie, w określonym czasie 
(na komputerze lub pisemnie), które przesyła nauczycielowi na pocztę 
elektroniczną w wyznaczonym przez niego terminie, 

5) każdy z nauczycieli może dodatkowo po uzgodnieniu z uczniami danej 
klasy dokonywać oceny postępów ucznia w swój indywidualny sposób, 
również zdalnie, w zależności od specyfiki danego zakresu materiału, 

6) zadania i ćwiczenia utrwalające wiedzę i umiejętności ucznia mogą 
podlegać także samoocenie w toku pracy online na różnych edukacyjnych 
portalach, 

7) uczniowie chętni mogą wykonywać prace dodatkowe, np. dodatkowe 
zadania, projekty, które mogą być oceniane, 

8) w czasie pracy zdalnej rozwiązywanie testów/sprawdzianów przez 
uczniów będzie odbywało się: 

a. w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i określonej formie 
na wybranej platformie edukacyjnej, 

b. w przypadku braku możliwości pracy z uczniami na platformie 
edukacyjnej sprawdziany/testy mogą być przeprowadzane w innej 
formie ustalonej przez nauczyciela.  

11) W przypadku nauczania hybrydowego decydująca rolę przy wystawianiu 
ocen  
za okres/rok szkolny będą miały oceny uzyskane w trybie stacjonarnym. 

12) Nauczyciele w ramach nauczanego przedmiotu będą prowadzili zestawienia 
ocen poszczególnych uczniów. 

13) Z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów w nauczaniu 
zdalnym, zapoznaje się uczniów oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów. 

14) Uczniowie informowani będą na bieżąco o postępach w nauce poprzez 
informację zwrotną od nauczyciela za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
telefonicznie lub za pomocą komunikatorów. 

15) Rodzice informowani będą na bieżąco przez nauczycieli o postępach 
i trudnościach  
w nauce dziecka za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. 

16) O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele poinformują rodziców/ 
prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły 
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną. 

17) Przy ustalaniu oceny z zachowania uczniów, pod uwagę brane będą: 

1) systematyczność pracy, 

2) terminowość odsyłania prac, 

3) zaangażowanie w pracę zdalną. 

18) Klasyfikowanie i promowanie uczniów będzie odbywało się na zasadach 
opisanych w statucie Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w § 80. 

§ 67. 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 
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programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi 
szansę uzupełnienia braków. 

2. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów klas I – III 
odbywa się w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Wszyscy uczniowie 
mogą uzyskać pomoc w czasie zajęć świetlicowych, w bibliotece szkolnej. 
Na prośbę ucznia posiadającego braki lub jego rodziców, każdy nauczyciel 
ma obowiązek udzielić uczniowi indywidualnej pomocy. 

§ 68. 

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

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

2a. Uczeń, o którym mowa w ust. 1 i 2 lub jego rodzic/prawny opiekun powinien 
złożyć pisemny wniosek z uzasadnieniem do dyrektora, na jeden dzień przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 
nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie 
odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń 
spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.  

5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem 
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej 
z wyjątkiem egzaminów klasyfikacyjnych z plastyki, muzyki, techniki, 
informatyki i wychowania fizycznego, które mają formę zadań 
praktycznych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez 
Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

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

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy 
w ciągu jednego dnia.  

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 
obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.  
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9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„nieklasyfikowany”.  

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 
klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu 
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 
z zastrzeżeniem § 70 ust. 10. 

13.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. Uczeń, który 
nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego bez usprawiedliwienia bądź 
go nie zdał, nie otrzymuje promocji do następnej klasy, z zastrzeżeniem § 70 ust. 
10. 

§ 69. 

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo 
na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada 
Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, 
jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna 
może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III szkoły 
podstawowej, na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu 
opinii wychowawcy oddziału. 

4. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 
w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem § 58 i § 59, uzyskał oceny 
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klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 70 
ust. 10 oraz § 76 ust. 11. 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole 
podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 
klasyfikacyjną. 

§ 70. 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, 
z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki 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. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim 
tygodniu ferii letnich. O wyznaczonym terminie dyrektor powiadamiana 
pisemnie rodziców ucznia. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora 
Szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 
członek komisji. 

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

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 
egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne 
prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

8. 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. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji 
i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10. 
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10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może 
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 
edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie 
programowo wyższej. 

11. Począwszy od klasy czwartej, uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, 
jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowania. 

12. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię 
albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 10 wlicza się także roczne 
oceny uzyskane z tych zajęć. 

13. O promowaniu do 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. 

§ 71. 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 
do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone 
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia 
zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 
2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie 
z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje 
komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza się nie później 
niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. 
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących 
takie same zajęcia edukacyjne. 
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5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 
tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję 
jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny niedostatecznej, która może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 70 ust. 10. 

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

1) skład komisji; 

2) termin sprawdzianu; 

3) zadania (pytania) sprawdzające; 

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 dołącza się pisemne prace ucznia 
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, 
o którym mowa w ust. 2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego 
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu 
z uczniem i jego rodzicami. 

10. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna. 

§ 72. 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne o których 
mowa w § 64 ust. 4; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx 
i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo 
etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna 
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uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym. 

§ 73. 

1. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu 
opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących 
podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „egzaminem 
ósmoklasisty”. 

2. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić 
do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 
na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 

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

4. Opinia, o której mowa w ust. 2, powinna być wydana przez poradnię 
psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż 
do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin 
ósmoklasisty i nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej. 

5. Opinię, o której mowa w ust. 2, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 
przedkładają Dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia 15 października roku 
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. 

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

7. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
do potrzeb uczniów, których których mowa w ust. 2 i 6, odpowiada 
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

8. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym nie przystępują do egzaminu ósmoklasisty. 

9. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną 
niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole 
ponadpodstawowej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej 
z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na wniosek rodziców 
(prawnych opiekunów), zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły. 

10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych 
egzaminem ósmoklasisty są zwolnieni ze egzaminu ósmoklasisty na podstawie 
zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie 
przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
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11. Zwolnienie ze egzaminu ósmoklasisty jest równoznaczne z uzyskaniem 
z egzaminu ósmoklasisty najwyższego wyniku. 

12. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił 
do sprawdzianu, albo przerwał egzamin ósmoklasisty, przystępuje do egzaminu 
ósmoklasisty w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, 
nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez 
dyrektora komisji okręgowej. 

13. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w terminie do dnia 
20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz 
przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 
14. 

14. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w terminie 
do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, 
na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia 
z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor Szkoły składa 
wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

15. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona 
i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom 
(prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez 
dyrektora komisji okręgowej.  

16. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku 
egzaminu ósmoklasisty nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. 

OCENIANIE ZACHOWANIA 

§ 74. 

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

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów 
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie 
oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania 
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję 
do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych 
zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego 
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 

§ 75. 

1. Śródroczne i roczne ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach 
wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen, o której 
mowa w § 67 ust. 8. 



 61 

2. Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra. 

3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału 
ustala, biorąc pod uwagę: 

1) samoocenę ucznia; 

2) opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

3) opinię uczniów oddziału. 

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) działalność na rzecz środowiska szkolnego (m. in. w pocztach 
sztandarowych, Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie i innych 
organizacjach młodzieżowych). 

6. Nauczyciele informują wychowawcę danego oddziału o zachowaniu ucznia w formie 

uwag pozytywnych i negatywnych zapisywanych w dzienniku  lub w formie ustnej. 

7. Na koniec każdego miesiąca wychowawcy wystawiają zgodnie 
z obowiązującymi kryteriami miesięczne oceny zachowania, o których 
uczniowie są informowani (ustnie) na ostatniej lekcji wychowawczej lub 
pierwszej następnego miesiąca. 

8. Miesięczna ocena zachowania jest uzasadniana, stanowi informację dla ucznia 
o warunkach, jakie musi wypełnić, aby daną ocenę poprawić oraz motywuje 
go do dalszej pracy. 

9. Śródroczną i roczną ocenę zachowania wychowawca wystawia na podstawie 
miesięcznych ocen. Nie stanowi ona średniej arytmetyczną uzyskanych ocen 
miesięcznych.  

10. Na trzy tygodnie przed klasyfikacją roczną na ogólnym zebraniu rodzice 
informowani są o proponowanych ocenach zachowania. Rodzice nieobecni 
na zebraniu otrzymują przekazaną przez ucznia informację na piśmie 
i własnoręcznym podpisem potwierdzają, że zapoznali się z jej treścią. 

11. Na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 
wychowawcy przedstawiają nauczycielom do wglądu listy klas z propozycjami 
śródrocznych i rocznych ocen zachowania. W ten sposób zasięgają ostatecznej 
opinii o zachowaniu poszczególnych uczniów. 

12. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia postawę ucznia  
w ciągu całego roku szkolnego. 

§ 76. 
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1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca 
oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz 
ocenianego ucznia. 

2. Nauczyciele uczący w danym oddziale mają prawo wpisu uwag do dziennika, 
inni nauczyciele i pracownicy szkoły przekazują uwagi wychowawcy oddziału. 

3. Każdy wpis winien być potwierdzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. 

4. Wpisywane uwagi powinny dotyczyć zachowań konkretnych uczniów. 

5. Uczeń i jego rodzice mają prawo do wyjaśnienia zasadności wpisu. 

6. W klasach I – III ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową, 
z zastrzeżeniem ust. 14. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
są ocenami opisowymi. 

8. Ocenę zachowania śródroczną, począwszy od klasy czwartej, ustala się według 
następującej skali: 

1) wzorowe -    skrót – wz; 

2) bardzo dobre -   skrót – bd; 

3) dobre -     skrót – db; 

4) poprawne -    skrót – popr.; 

5) nieodpowiednie -   skrót – ndp; 

6) naganne -    skrót - ng. 

9. Ocenę zachowania roczną, począwszy od klasy czwartej, ustala się według 
następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, 
naganne, z zastrzeżeniem ust. 14. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, 
z zastrzeżeniem ust. 12 i 13. 

11. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 
programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 
szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania.  

12. uchylony 

13. 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 publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej. 

§ 77. 
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1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełni warunki na ocenę dobrą, bardzo 
dobrą oraz: 

1) jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności; 

2) rozwija swoje zainteresowania, co przejawia się uczestnictwem 
w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub 
innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią; 

3) stanowi wzór kulturalnego zachowania; 

4) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się 
spóźnień wynikających ze zdarzeń losowych); 

5) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się 
samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania 
zmierzające do pomocy innym; 

6) jest wolontariuszem, działa w organizacjach młodzieżowych, np. harcerstwie; 

7) w sposób wzorowy realizuje obowiązki ucznia określone w statucie; 

8) jego postawa jest godna naśladowania. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełni warunki na ocenę dobrą 
oraz: 

1) punktualnie uczęszcza na zajęcia, a wszystkie nieobecności 
ma usprawiedliwione w ustalonym terminie; 

2) z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

3) aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych 

4) cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa; 

5) jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając 
się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą; 

6) godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię; 

7) jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, 
godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny 
do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło; 

8) postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w statucie 
i w regulaminach. 

3. Ocenę dobrą uzyskuje uczeń, który: 

1) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

2) punktualnie uczęszcza na zajęcia, wszystkie nieobecności 
ma usprawiedliwione;  

3) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, ma pozytywny 
stosunek do nauki;  

4) stara się angażować  życie klasy i szkoły, godnie uczestniczy 
w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych; 
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5) jest kulturalny, życzliwy i uczynny, prezentuje właściwą postawę wobec 
nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów; 

6) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek; 

7) dba o estetykę swojego wyglądu i higieną osobistą, na uroczystości szkolne 
przychodzi w stroju galowym, zawsze zmienia obuwie; 

8) nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających; 

9) przestrzega ustaleń zawartych w statucie i w regulaminach; 

10) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) ma poprawny stosunek do obowiązków szkolnych i nauki; 

2) na ogół wywiązuje się ze swoich zadań i powierzonych funkcji; 

3) sporadycznie spóźnia się na zajęcia, liczba godzin nieusprawiedliwionych 
w miesiącu nie przekracza 7 godzin lekcyjnych; 

4) nie angażuje się w życie klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko 
na wyraźne polecenie nauczyciela; 

5) nie przejawia zachowań agresywnych, nie stosuje cyberprzemocy; 

6) nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach, poprawnie zachowuje 
się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; 

7) zdarza się, że nie szanuje mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów 
(naprawia szkody materialne); 

8) wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, 
co dzieje się w jego środowisku; 

9) nie popadł w konflikt z prawem; 

10) zdarza mu się nie wypełniać powierzonych zadań, funkcji i obowiązków 
zawartych w statucie i w regulaminach; 

11) nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów; 

12) nie zawsze troszczy się o estetykę swojego wyglądu, zdarza mu się 
nie zmieniać obuwia; 

13) reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy. 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; 

2) uchybia istotnym wymaganiom zawartym w statucie i regulaminach, 
a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów; 

3) spóźnia się na zajęcia, wagaruje, jego liczba godzin nieusprawiedliwionych 
w miesiącu nie przekracza 15 godzin lekcyjnych; 

4) nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i funkcji; 

5) dopuszcza się łamania norm społecznych; 
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6) charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach 
z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych 
pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów, często bywa arogancki, 
agresywny i wulgarny; 

7) wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych; 

8) niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

9) nie dba o swój wygląd zewnętrzny, jego strój i wygląd jest niezgodny 
z obowiązującymi ucznia zasadami, nie zmienia obuwia; 

10) ulega nałogom; 

11) nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania, nie wykazuje chęci 
do zmiany swojego postępowania, a jakakolwiek poprawa jest krótkotrwała; 

12) otrzymał naganę wychowawcy klasy. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) rażąco łamie postanowienia zawarte w statucie i regulaminach; 

2) wagaruje, ma ponad 15 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych 
w miesiącu; 

3) w sposób demonstracyjny okazuje swój lekceważący stosunek 
do obowiązków szkolnych; 

4) swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia; 

5) łamie normy społeczne, wchodzi w konflikt z prawem; 

6) świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów; 

7) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi uczniami, stosuje 
cyberprzemoc; 

8) ulega nałogom i namawia do tego innych; 

9) swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych; 

10) otrzymał naganę Dyrektora Szkoły i nie poczynił żadnych kroków 
aby naprawić wyrządzoną krzywdę;  

11) zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów. 

§78. 

1. Ocena zachowania za rok szkolny jest oceną uwzględniającą zachowanie ucznia 
w poprzednim okresie. 

2. O przewidywanej ocenie zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca 
powiadamia ucznia i jego rodziców w formie i na zasadach określonych dla ocen 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

§79. 

1. Celem dokonania oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawcy biorą pod 

uwagę na bieżąco odnotowywane w dzienniku pozytywne oraz negatywne uwagi 

dotyczące zachowania danego ucznia. 

2. uchylony  
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3. Na lekcjach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje strój określony przez 
nauczyciela, (uczeń bez biżuterii i żadnych ozdób). 

4. W czasie uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy: 

1) dziewczęta - biała bluzka, ciemna spódnica lub spodnie; 

2)  chłopcy – biała koszula, ciemne spodnie. 

5. Obowiązującym obuwiem zmiennym są klapki lub halówki a w kl. I - III 
dopuszczalne są tenisówki. 

§ 80. 

1. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia 
do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 
Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 
w danym oddziale; 

4) pedagog; 

5) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

6) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być 
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 
ostateczna.  

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

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

ROZDZIAŁ VIII. UCZNIOWIE SZKOŁY 



 67 

§ 81. 

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. 

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

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

4. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez: 

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej; 

2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego 
u pracodawcy. 

5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania 
przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak 
niż o jeden rok. W przypadku dzieci, o których mowa w art. 14 ust. 1a ustawy, 
rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca 
roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 

6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor 
Szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej. 

7. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży 
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – 
wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. Na wniosek rodziców, Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, 
może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą 
oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając obowiązek szkolny 
w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej 
szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych 
przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę 
spełniania obowiązku szkolnego. 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY 

§ 81. 

1. Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się 
z urzędu. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy 
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła 
nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane 
pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem 
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz 
lokalnych potrzeb społecznych. 

3. O przyjęciu dziecka do szkoły, w tym do klasy pierwszej, w trakcie roku 
szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci 
zamieszkałych w obwodzie, które są przyjmowane z urzędu. 
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4. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 3, wymaga przeprowadzenia 
zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki 
finansowe, Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego. 

5. Rodzice / prawni opiekunowie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły 
zobowiązani są do zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej do 31 marca roku 
szkolnego, poprzedzającego rok szkolny rozpoczęcia nauki. 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 82. 

Uczeń ma prawo: 

1) do nauki w warunkach zapewniających mu wszechstronny rozwój; 

2) dostępu do informacji oraz materiałów pochodzących z różnych źródeł, które 
mają na uwadze jego dobro w wymiarze społecznym, duchowym i moralnym 
oraz jego zdrowie fizyczne i psychiczne; 

3) do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego 
dotyczących; 

4) do swobody myśli, sumienia i wyznania z poszanowaniem praw i wolności 
innych osób; 

5) do informacji o swoich prawach i uprawnieniach, o procedurach 
odwoływania się oraz instytucjach do których może się zwrócić w przypadku 
nieprzestrzegania praw. 

§ 83. 

1. Uczeń ma obowiązek: 

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

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy 
nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia 
wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie. W razie 
spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której 
się one odbywają; 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek 
zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi 
uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela; 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac 
poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu; 

5) uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych 
i wyrównawczych;  

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych – usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć 
wychowawcy w ciągu tygodnia od zakończenia nieobecności; 
usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie 
pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka; 

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności; 
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8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu; 

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

10) dbania o piękno mowy ojczystej; 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

12) podporządkowania się zarządzaniom Dyrektora Szkoły, Rady 
Pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub 
szkolnego; 

13) podporządkowania się zarządzaniu Dyrektora Szkoły w sprawie 
korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych; 

14) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,  

b) przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności,  

c) szanuje poglądy i przekonania innych,  

d) szanuje godność i wolność drugiego człowieka,  

e) zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 
powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu; 

15) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: 

a) uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu,  

b) nie używa narkotyków ani innych środków odurzających,  

c) zachowuje czysty i schludny wygląd; 

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz 
i na zewnątrz; za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną 
ponoszą rodzice, którzy zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone 
mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia; 

17) w czasie uroczystości szkolnych nosić strój galowy. 

2. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz urządzeń typu epod 
podczas zajęć. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel może zobowiązać uczniów 
do wyłączenia posiadanych przez nich telefonów.  

3. Nagrywanie obrazu, dźwięku, obrazu i dźwięku w czasie lekcji bez wiedzy 
i zgody nauczyciela jest zabronione. 

NAGRODY I KARY 

§ 84. 

1. Ustanawia się wewnętrzne odznaki szkolne o nazwie: 

1) w klasie III:   Złote Piórko Mickiewicza; 

2) w klasach IV – VIII:  Złote Pióro Mickiewicza. 

2. Ich wzory określają rysunki. 

Złote Piórko Mickiewicza Złote Pióro Mickiewicza 
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3. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące 
wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy; 

2) pochwałę wychowawcy z wpisaniem do dziennika; 

3) pochwałę dyrektora; 

4) pochwałę dyrektora z wpisaniem do dziennika; 

5) list pochwalny wychowawcy do rodziców; 

6) list pochwalny dyrektora do rodziców; 

7) nagrodę rzeczową; 

8) dyplom uznania. 

4. Szczególne osiągnięcia ucznia w konkursach przedmiotowych, turniejach, 
igrzyskach sportowych, lub inne, przynoszące zaszczyt szkole odnotowuje się 
na świadectwie szkolnym. 

5. Wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień zgłasza wychowawca lub 
inny nauczyciel szkoły. 

6. Z okazji zakończenia roku szkolnego uczeń może otrzymać nagrodę rzeczową 
za: 

1) 100% frekwencję na zajęciach szkolnych; 

2) bardzo dobre lub wzorowe zachowanie oraz bardzo dobre lub świetne 
wyniki w nauce – w klasach I – III; 

3) bardzo dobre wyniki w nauce ( średnia ocen co najmniej 4,75) oraz bardzo 
dobre lub wzorowe zachowanie – począwszy od klasy IV; 

4) osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne przynoszące zaszczyt szkole. 

7. Na zakończenie I etapu edukacyjnego uczeń klasy trzeciej może otrzymać 
odznakę „Złote Piórko Mickiewicza” jeżeli w trakcie nauki w kształceniu 
zintegrowanym wzorowo zachowywał się oraz osiągał bardzo dobre i świetne 
wyniki w nauce.  

8. Począwszy od klasy czwartej uczeń może otrzymać odznakę „Złote Pióro 
Mickiewicza” jeżeli na zakończenie danego roku szkolnego uzyskał średnią ocen 
co najmniej 5,0 i wzorową ocenę zachowania.  

9. Najwyższym wyróżnieniem dla absolwenta jest wpisanie jego nazwiska 
do „Złotej Księgi Szkoły”. 

10. Do „Złotej Księgi Szkoły” może być wpisany absolwent, który w okresie 
nauki szkolnej otrzymał co najmniej dwukrotnie odznakę szkoły oraz ukończył 
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szkołę podstawową ze średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorową oceną 
zachowania. 

11. Decyzje podejmuje Rada Pedagogiczna w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów.  

12. Uczeń, jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo złożenia 
uzasadnionego zastrzeżenia od przyznanej nagrody. 

13. Od przyznanej nagrody uczniowi przysługuje prawo do wystąpienia 
do dyrektora z wnioskiem o jej uzasadnienie najpóźniej w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia go o przyznanej nagrodzie. 

§ 85. 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły i regulaminów, 
za lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszenie 
porządku szkolnego, uczeń może być ukarany: 

1) naganą wychowawcy; 

2) naganą wychowawcy z wpisaniem do dziennika; 

3) naganą dyrektora; 

4) naganą dyrektora z wpisaniem do dziennika; 

5) pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia. 

2. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą 
ucznia. 

3. Za ciężkie naruszenie postanowień statutu lub regulaminów uczeń może być 
przeniesiony do równoległego oddziału w swojej szkole. 

4. Jeżeli uczeń szczególnie ciężko naruszy obowiązujące przepisy, Rada 
Pedagogiczna może upoważnić Dyrektora Szkoły do wystąpienia z wnioskiem 
do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły. 

5. Kwalifikacji – czy czyn popełniony przez ucznia jest ciężkim lub szczególnie 
ciężkim naruszeniem przepisów – dokonuje Rada Pedagogiczna. 

6. W przypadku ciężkiego lub szczególnie ciężkiego naruszenia postanowień 
statutu, regulaminów lub przepisów można udzielić kary stosownej 
do wykroczenia z pominięciem poszczególnych szczebli kar. 

7. Od kary wymierzonej przez wychowawcę można odwołać się do Dyrektora 
Szkoły. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od zastosowanej 
w stosunku do ucznia kary w terminie do 7 dni od daty przekazania informacji 
o karze przez wychowawcę klasy. 

8. Dyrektor, do którego wniesiono odwołanie może zmienić rodzaj kary lub 
uniewinnić ucznia, względnie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia 
wychowawcy. 

9. Od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni 
opiekunowie) mogą wnieść odwołanie. 

10. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 7 dni do Dyrektora Szkoły, który 
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powołuje komisję w składzie:  

1) dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji; 

2) opiekun Samorządu Uczniowskiego; 

3) wychowawca oddziału; 

4) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

11. Komisja dokonuje rozpoznania odwołania, bada sprawę i ponownie ocenia 
postępowanie ucznia.  

12. Ustalenia komisji są ostatecznym stanowiskiem szkoły. 

13. Rodzice dziecka mają prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji dyrektora lub 
komisji do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny (zgodnie z ich uprawnieniami) w terminie 3 dni od daty 
poinformowania rodziców o stanowisku komisji.  

14. Do czasu decyzji organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny dyrektor wstrzymuje wykonanie kary nie dłużej jednak 
niż na 14 dni. 

15. Jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia 
nie można w wyniku zastosowania procedury odwoławczej wymierzyć kary 
bardziej dotkliwej. 

ROZDZIAŁ IX. uchylony  

ROZDZIAŁ X. uchylony  

ROZDZIAŁ XI. TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W STATUCIE 

§ 88. 

1. Organami uprawnionymi do wnioskowania w sprawie zmian przepisów Statutu 
Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) organ prowadzący; 

4) organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. Wszelkich zmian w treści statutu dokonuje Rada Pedagogiczna w drodze 
nowelizacji. 

3. Wnioski w sprawie zmian wnoszone są do przewodniczącego Rady 
Pedagogicznej. 

4. Dyrektor Szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawia złożone 
wnioski w celu ich zaopiniowania. 

5. Projekt zmian w statucie przedstawiany jest do uchwalenia Radzie 
Pedagogicznej. 

6. Od momentu uchwalenia zmiany, staje się ona prawem. 

7. Jeżeli statut nowelizowano kilka razy można opracować tekst jednolity.  
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8. Decyzję w sprawie opracowania jednolitego tekstu statutu podejmuje Rada 
Pedagogiczna w drodze uchwały. 

ROZDZIAŁ XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 89. 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 90. 

1. Szkoła posiada imię i własny sztandar. 

2. Ceremoniał szkolny. Zasady wystąpień ze sztandarem szkoły. 

1) Szkoła posiada sztandar:  

a) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem nauczycieli 
wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. Poczet powoływany jest spośród 
uczniów wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym 
zachowaniu i składa się z dwóch trzyosobowych składów, 

b) skład osobowy pocztu sztandarowego:  
- chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,  
- asysta - dwie uczennice, 

c) kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu 
uroczystego zakończenia roku szkolnego), 

d) decyzją Dyrektora Szkoły uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu, 
e) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi 

insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może 
nosić okrycia wierzchnie, 

f) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące 
z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki, 

g) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą 
na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji, 

h) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana 
pod głowicą (orłem), 

2) Szkoła posiada sztandar kombatancki: 

a) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem 
wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli. Poczet powoływany 
jest spośród uczniów wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie 
i wzorowym zachowaniu i składa się z dwóch trzyosobowych składów, 

b) skład osobowy pocztu sztandarowego:  
- chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,  
- asysta - dwie uczennice, 

c) kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu 
uroczystego zakończenia roku szkolnego), 

d) decyzją Dyrektora Szkoły uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu, 
e) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi 

insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może 
nosić okrycia wierzchnie, 

f) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące 
z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki, 
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g) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą 
na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji, 

h) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana 
pod głowicą (orłem); 

3) Godło/logo szkoły prezentuje wizerunek Patrona oraz nazwę szkoły. 
Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów 
szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.; 

4) Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta 
państwowe, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień 
Edukacji Narodowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada), 
Dzień Patrona Szkoły; 

5) Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły: 
a) rozpoczęcie roku szkolnego,  
b) Święto Szkoły (Dzień Patrona) i ślubowanie klas pierwszych oraz 

pasowanie na ucznia,  
c) zakończenie roku szkolnego,  
d) w zależności od potrzeb: uroczystości kościelne, regionalne lub 

okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły; 
6) Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru kombatanckiego:  

a) w zależności od potrzeb: uroczystości kościelne, regionalne lub 
okolicznościowe. 

3. Szkoła posiada hymn: 

Święta miłości kochanej Ojczyzny 

Oto w Twą służbę staje hufiec nasz. 

Od lat najmłodszych do późnej siwizny, 

pragniem przy Tobie czujną trzymać straż. 

Refren: 

Równajmy krok, wytężmy 
wzrok, 

czy się gdzie podstęp nie kryje. 

Uderzmy w ton silny jak dzwon, 

Polska niech żyje niech żyje. 

  

 

bis 

 

§ 91. 

1. Dzień 31 maja ustala się dniem Patrona Szkoły.  

2. W tym dniu organizowane będą uroczystości związane ze świętem Patrona 
Szkoły.  

§ 92. 

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

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej 
określają odrębne przepisy. 

§ 93. 
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Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły 
wszystkim członkom społeczności szkolnej. 

§ 94. 

Do spraw nie objętych niniejszym statutem mają zastosowanie uregulowania 
prawne zawarte w innych dokumentach. 

§ 95. 

Statut obowiązuje od dnia 26 września 2019 roku. 


