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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 33 w Zespole Szkól nr 5 im. Józefa Rymera w 

Rybniku, ul. Rymera 24a zwana dalej „Szkołą” 

2. Szkoła jest ośmioletnią szkołą publiczną, dla której organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. 

3. Siedziba szkoły mieści się w Rybniku przy ul. Rymera 24a. 

§ 1a 

1. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w szkole podstawowej prowadzone są klasy 

gimnazjalne, aż do czasu wygaszenia kształcenia. 

 

§ 2 

1. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. 

2. Szkoła używa własnej pieczęci zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 3 

1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Śląski Kurator Oświaty. 

2. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika działającą w formie jednostki budżetowej. 

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy. 

§ 4 

1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia  2016 roku Prawo Oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, o których mowa w art. 4 pkt 19 ustawy 

 

§ 5 

1. Szkoła i jej organy działają na podstawie: 

1) przepisów prawa, a w szczególności: 

    a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (UPO) (Dz. U. z 2016r., poz. 59 z 

późn. zm.) 

    b) Ustawy z dnia 7 września 1991 r.. o systemie oświaty  (UOSO) (Dz. U. z 2016r. , poz. 1943 z 

późn. zm.) 

    c) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (KN) (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., 

poz 1189) 

    d) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1870, z późniejszymi zmianami 

    e) Konwencji Praw Dziecka 

2) Statutu Szkoły 
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Rozdział 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 6 

1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z 

ustawy, Konwencji Praw Dziecka, z uwzględnieniem programu wychowawczo-profilaktycznego 

Szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz danego środowiska. 

§ 7 

1. Celami i zadaniami Szkoły są: 

1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w ramach realizacji szkolnych planów nauczania; 

2) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

3) realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego; 

4) realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów; 

5) umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia; 

6) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia; 

7) wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia z 

wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, a w przypadku uczniów 

niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności; 

8) umożliwianie podtrzymania tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej; 

9) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

10) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny, 

emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi oraz predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi w warunkach 

poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

11) dążenie do umacniania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, kulturowej, historycznej i 

etnicznej; 

12) kształtowanie u uczniów postaw  sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i 

społecznemu, takich jak: 

       a) uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, 

       b) poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 

       c) ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, 

       d) kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, 

       e) podejmowanie inicjatyw oraz pracy zespołowej, 

       f) postawa obywatelska, postawa poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 

postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

13) systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i   

zapobieganie tym zjawiskom, podejmowanie działań z uczniami, u których zespół zjawisk 

psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo  

powstania uzależnień; prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego; 

współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z policją i sądem; 

14) współdziałanie z rodzicami, rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

15)  realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły; 

16) podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobieżenia wszelkiej dyskryminacji. 
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§ 8 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem obowiązujących w Szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w 

szczególności: 

1) zapewnia uczniom (oraz pracownikom) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w 

czasie pobytu w Szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych 

organizowanych przez Szkołę poza jej terenem; 

2) organizuje zajęcia obowiązkowe, nieobowiązkowe, pozalekcyjne zgodne z obowiązującymi w 

tym zakresie  za przestrzeganie których odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący i 

prowadzący zajęcia; 

3) zapewnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę nad uczniami w trakcie 

organizowanych przez Szkołę wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i innych zajęć poza 

terenem placówki; 

4) organizuje dyżury nauczycieli w Szkole oraz na posesji szkolnej zgodnie z wewnętrznymi 

procedurami; 

5) umożliwia pełny rozwój osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism w 

bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, rozwijanie 

zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęcia sportowych 

prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

6) dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich życie również poprzez: 

a) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach 

przedmiotowych,   godzinach z wychowawcami oraz apelach, 

b) zawiadamianie rodziców i pracowników o problemach zdrowotnych dziecka zgodnie z 

obowiązującymi w Szkole wewnętrznymi procedurami, 

c) udzielanie pomocy uczniom w nagłych sytuacjach zgodnie z wewnętrznymi procedurami 

obowiązującymi w Szkole, 

d) racjonalne planowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

e) dostosowanie sprzętu szkolnego i warunków pracy uczniów do ich wzrostu i rodzaju pracy, 

f) w miarę możliwości opiekę pielęgniarską. 

 

§ 9 

1. Szkoła organizuje edukację w ramach podstaw programowych, przyjętych programów 

edukacyjnych, wychowawczo-profilaktycznych oraz szkolnego zestawu programów nauczania, 

szkolnego zestawu podręczników i planów nauczania określonych właściwymi przepisami oraz 

poprzez: 

1) udział w konkursach przedmiotowych oraz uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym; 

2) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, programów autorskich 

nauczycieli; 

3) systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów; 

4) poszanowanie indywidualności uczniów i ich praw; 

5) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów; 

6) wspieranie uczniów mających trudności w nauce; 

7) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu; 

8) upowszechnianie tolerancji światopoglądowej i wolności sumienia; 
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9) rozwijanie wrażliwości moralnej, poczucia sprawiedliwości, szacunku dla drugiego człowieka; 

10) rozwijanie miłości do ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego 

przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata; 

11) rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez 

promowanie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli; 

12) współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu zapobiegania, łagodzenia i zwalczania wśród 

młodzieży patologii i agresji; 

13) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) organizowane różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

15) prowadzenie zajęć dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb i możliwości 

rozwojowych dzieci; 

16) organizowanie zajęć nauki religii i etyki; 

17) organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do 

Szkoły. 

18) wprowadzenie bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 
ćwiczeniowych dla uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z 
harmonogramem  

 

2. Szkoła, organizując edukację uczniów, uwzględnia zasady wewnątrzszkolnego systemu 

oceniania, optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i 

ochrony zdrowia. 

 

§9a 

 

1. Szkoła organizuje w ramach nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych naukę religii lub etyki 
lub religii i etyki w każdym oddziale dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają 

pisemnie prośbę w formie deklaracji składanej na początku rozpoczęcia cyklu edukacyjnego do 
dyrektora szkoły. 

  
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do zmiany deklaracji w trakcie cyklu nauki 
składając stosowna deklarację do dyrektora szkoły na początku roku szkolnego. 
  
3. Uczniowie nieobjęci nauką religii lub etyki mają zapewniona opiekę na terenie szkoły 
/czytelnia, pedagog/. Jeżeli zajęcia religii przypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji uczniowie 
mogą zostać zwolnieni na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) 
  
4. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w zajęciach religii lub etyki nie może być powodem 
dyskryminacji uczniów. 
 
 

§9b 

1. Na początku cyklu edukacyjnego dla każdego oddziału, przed przystąpieniem do realizacji 

zajęć wychowania do życia w rodzinie nauczyciel prowadzący zajęcia na zebraniu ogólnym 

zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z celami, zakresem treści programowych oraz 

przyjętym do realizacji tych zajęć programem nauczania. 

 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do niewyrażenia zgody na udział ucznia w zajęciach 

wychowania do życia w rodzinie, co potwierdzają pisemnie na oświadczeniu skierowanym do 

dyrektora szkoły na początku cyklu kształcenia lub w jego trakcie. 
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3. Uczniowie nieobjęci zajęciami wychowania do życia w rodzinie mają zapewnioną opiekę na 

terenie szkoły /czytelnia, pedagog/. Jeżeli zajęcia wychowania do życia w rodzinie przypadają na 

pierwszej lub ostatniej lekcji uczniowie mogą zostać zwolnieni na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów). 

 

§ 10 

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

poradni psychologiczno-pedagogicznej: 

1) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 

2) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją; 

3) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 

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

posiadanych środków finansowych. 

 

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

1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci; 

2) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych. 

 

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

nawiązuje współpracę z: 

1) policją; 

2) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 

 

4. Szkoła podejmuje współdziałania ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej. 

 

§ 11 

1. Szkoła udziela rodzicom i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego oraz zajęć 

terapeutycznych we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

2. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom. 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 

1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwieniu 

ich zaspokajania; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami kierunkowymi; 

5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego Szkoły (o których mowa w odrębnych przepisach) oraz 

wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia  wśród uczniów, nauczycieli i 

rodziców; 
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8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; 

9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia; 

11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z 

realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. 

 

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; 

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

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Szkoły. 

 

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  Szkole  udzielają uczniom nauczyciele,  

oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, 

zwani dalej „specjalistami”. 

 

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

1) rodzicami uczniów; 

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

dalej „poradniami”; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
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4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

9. Dyrektor Szkoły uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 8 warunki współpracy, o której 

mowa w ust. 3. 

 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których 

mowa w art. 15 ust. 7 ustawy; 

10) pracownika socjalnego; 

11) asystenta rodziny; 

12) kuratora sądowego; 

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży. 

 

11. W ramach funkcjonowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła zapewnia uczniom 

niepełnosprawnym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) zajęcia specjalistyczne; 

3) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i 

socjoterapeutyczne; 

4) integrację uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 

pełnosprawnymi; 

5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

3) zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno- społeczne  oraz zajęć o charakterze terapeutycznym 

4) warsztatów; 

5) porad i konsultacji; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej. 

7) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się: 

8) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 
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13. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów 

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

14. Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki organizuje wspomaganie Szkoły  w zakresie 

realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i 

przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

15. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

 

16. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 5. 

 

17. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

 

18. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów. 

 

19. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w Szkole oraz z aktywnym i  

pełnym uczestnictwem w życiu szkoły lub placówki. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10. 

 

20. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego oraz zindywidualizowana 

ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, są organizowane dla uczniów, 

którzy mogą uczęszczać Szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w 

szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z 

oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych 

potrzeb edukacyjnych.  

1) Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 

a) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 

b) indywidualnie z uczniem. 

2) Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika 

potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

3) Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 2, dołącza się dokumentację określającą: 

a) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole; 

b) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – 

także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz 

ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem 

szkolnym; 

c) w przypadku ucznia uczęszczającego szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole. 
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4) Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 2, publiczna poradnia we współpracy ze szkołą 

oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia 

uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

5). Opinia, o której mowa w ust. 2, zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w 

sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w 

tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje: 

a) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem 

szkolnym; 

b) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny; 

c) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

6). Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu lub w danej szkole 

programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb 

wynikających ze stanu zdrowia. 

7). Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, z 

uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 2, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych  

realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia  

podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

8). Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują 

działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 

9). Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

a) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

127 ust. 19 pkt 2 ustawy; 

b) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym indywidualnym 

nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy. 

 

21. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się. 

 

22. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, 

w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 8. 

 

23. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia 

dydaktyczno--wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

 

24. Zajęcia, o których mowa w ust.23 , prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod 

pracy. 

 

25. W przypadku szkoły podstawowej – zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu uzupełniają działania szkoły i placówki w zakresie doradztwa zawodowego. 

 

26. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele grup i specjaliści. 
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27. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w szkole należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w 

zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w szkoły oraz efektów działań podejmowanych w 

celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. 

 

28. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności: 

1) w szkole: 

a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u 

uczniów: – 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, 

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z 

uczniami. 

 

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

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel 

wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

1). Wychowawca klasy, informuje innych nauczycieli, lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi 

taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli  i specjalistów oraz 

bieżącej pracy z uczniem. 

2). W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w § 11 ust. 5 dyrektor szkoły ustala 

formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy będą realizowane. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa 

w ust. 5. 

 

30. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala  Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji szkoły 

odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych 

zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 

nauczycieli. 

 

31. Wychowawca klasy, oraz nauczyciele, lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy  
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psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz, w zależności od potrzeb,    

z innymi podmiotami 

 

32. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną specjaliści udzielający 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia. 

 

33. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w 

formach, o których mowa w § 11 ust. 5, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują 

wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

 

34. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu 

wychowawca klasy lub dyrektor szkoły, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę 

funkcjonowania ucznia. 

 

35. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 33, wynika, że mimo udzielanej 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania 

ucznia w szkole, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców  ucznia, występuje do publicznej poradni z 

wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problem ucznia. 

 

36. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, o 

którym mowa w ust. 35, zawiera informacje o: 

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach  

psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia; 

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia szkole lub szczególnych uzdolnieniach 

ucznia; 

3) działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania 

ucznia w szkole i placówce, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

uczniowi w przedszkolu szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej 

pomocy; 

4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia, o 

których mowa w ust.33 

 

37. Dyrektor szkoły, może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust. 29 osobę, której zadaniem 

będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

w szkole. 

 

38. Przepisy ust 29  - 37 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię 

poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 

 

39. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa w 

§11 pkt. 5  – także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą  
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realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

127 ust. 19 pkt 2 ustawy. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

40. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

 

§ 12 

 

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 

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 przedszkola, szkoły i 

placówki; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych 

stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, 

szkoły i placówki; 

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 przedszkolnym, 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 

 

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

wychowawca klasy. 

 

6a. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

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

mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danej szkole 

rodziców ucznia. 

 

7. Formy i okres udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 

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

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

8. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a 

godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. Dyrektor  decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o 

prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu 

ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć. 
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8a. Dopuszcza się prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia 

w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego 

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

 

9. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z planowaniem kształcenia i 

kariery zawodowej organizuje się  w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu 

decyzji edukacyjnych, zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

 

9.1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe 

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych 

dla danego poziomu kształcenia; 

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

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

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

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

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

pedagogicznej. 

 

9.2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela 

lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 9.1. 

 

10. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania 

efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły 

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

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli 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. 

 

11. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności: 

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 
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2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w 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 

 

12.  Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole, na wniosek dyrektora szkoły, zapewniają poradnie oraz 

placówki doskonalenia nauczycieli. 

 

§ 13 

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

budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 3 

ORGANY SZKOŁY, ICH ZADANIA I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA 

§ 14 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3)  Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 15 

1. Dyrektor Szkoły realizuje zadania określone w przepisach prawa, w szczególności w ustawie, 

współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym. 

2. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje jej bieżącą działalnością; 

2) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

3) reprezentuje Szkołę na zewnątrz; 

4) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole pracowników i wykonuje 

czynności z zakresu prawa pracy. 

 

3. Do zadań dyrektora Szkoły należą w szczególności: 

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Szkole, a także bezpiecznych i 

higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą; 
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2) opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawienie go 

Radzie Pedagogicznej i rodzicom; 

3) przedstawianie przed zakończeniem roku szkolnego Radzie Pedagogicznej i rodzicom 

informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego; 

4) opracowywanie rocznych planów pracy Szkoły; 

5) przygotowywanie projektu arkusz organizacyjnego Szkoły; 

6) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny; 

7) zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły; 

8) współpraca z rodzicami i instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi Szkoły. 

 

§ 16 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna Szkoły realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz celów 

kształcenia, wychowania i opieki. 

 

3. Szczegółowe zadania oraz tryb pracy rady określa regulamin Rady Pedagogicznej. 

 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym okresie w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. zebrania mogą być 

organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 

przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej. 

 

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Szkoły jest Dyrektor Szkoły, który przygotowuje,  

prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań. 

 

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej Szkoły mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby 

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

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. 

 

§ 17 

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej Szkoły należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikowania i promowania uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zasięgnięciu 

opinii wymaganej ustawą; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego; 

6) ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad  Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły; 

7) podejmowanie uchwał w sprawie statutu i zmiany statutu, po zasięgnięciu opinii wymaganej 

ustawą. 
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§ 18 

1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) projekt planu finansowego Szkoły, składanego przez  Dyrektora Szkoły; 

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

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.  

 

§ 19 

1. Rada Pedagogiczna Szkoły może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o 

odwołanie Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora Szkoły o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej. 

§ 20 

1. Rada Pedagogiczna Szkoły współpracuje z pozostałymi organami Szkoły. 

§ 21 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków i obowiązują wszystkich nauczycieli i uczniów. 

 

2. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej Szkoły, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli  innych pracowników Szkoły. 

 

§ 22 

1. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej Szkoły niezgodnych z 

przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Szkoły niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego 

Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór  pedagogiczny jest ostateczne. 

§ 23 

1. W Szkole działa Rada Rodziców Szkoły stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów 

Szkoły. 

2. W skład Rady rodziców Szkoły wchodzą -  po jednym przedstawicielu Klasowych Rad 

Rodziców, 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 Szkoły uchwala regulamin swojej działalności. 

5. Rada Rodziców Szkoły może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu  
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prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach Szkoły. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców Szkoły należą w szczególności:  

1) uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, o którym mowa w ustawie; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Szkoły, o którym mowa w ustawie; 

3) opiniowanie projektu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły. 

 

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

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy 

rodziców określa regulamin. 

§ 24 

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

i profilaktyki . 

 

2. Współpraca Szkoły z rodzicami odbywa się w szczególności poprzez: 

1) zebrania wychowawców z rodzicami; 

2) bezpośrednie rozmowy indywidualne; 

3) konsultacje indywidualne nauczycieli w ramach „dni otwartych”; 

4) kontakty z pedagogiem, psychologiem oraz doradcą zawodowym; 

5) spotkania z ekspertami organizowanymi przez Szkołę; 

6) kontakty z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych (telefon, poczta 

elektroniczna, Internet); 

7) w ramach działalności Rady Rodziców; 

8) udział rodziców w życiu szkoły np. w uroczystościach, imprezach klasowych  

i szkolnych, akademiach, konkursach;  

9) współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych. 

 

3. Spotkania z rodzicami odbywają się według ustalonego przez Dyrektora  harmonogramu, 

podanego na początku roku szkolnego do publicznej wiadomości, a także w razie uzasadnionej 

potrzeby  na wniosek rodziców lub nauczycieli. 
 

4. Współpraca z rodzicami w celu zapewnienia jak najlepszych warunków kształcenia i 

wychowania uczniów uwzględnia prawo rodziców w szczególności do: 
1) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w 

nauce, trudności dydaktycznych i wychowawczych; 

2) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

3) wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu  

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej 

dziecku; 

4) pomocy w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i 

uzdolnień dziecka; 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole; 

6) wglądu do dokumentacji dotyczącej oceniania dziecka; 

7) uzyskiwania na początku roku szkolnego informacji o: 

a) wymaganiach edukacyjnych warunkujących otrzymanie przez ucznia ocen 

śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanych programów nauczania,  
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b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania,  

d) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

8) uzyskania informacji od nauczycieli przedmiotów i wychowawcy  

o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych  

i zachowania; 

9) zapoznania się z dokumentami regulującymi pracę Szkoły, w szczególności jej statutem i   

programem wychowawczo-profilaktycznym; 

     10) decydowania o udziale dziecka w lekcjach religii; 
11) decydowania o udziale dziecka w kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych; 

12)   dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny; 

13) wyrażania i przekazywania za pośrednictwem Rady Rodziców organowi prowadzącemu 

Szkołę oraz sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat jej pracy; 

14) pracy w Radzie Rodziców. 

 

5. Rodzice  są zobowiązani w szczególności do: 
1) dopełnienia czynności związanych ze zapisaniem ich dziecka do Szkoły; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w Szkole w terminie do 7 dni od jego powrotu do 

Szkoły; 

4) niezwłocznego powiadomienia wychowawcy osobiście lub telefonicznie o powodzie 

absencji dziecka, którego nieobecność trwa dłuższej niż 7 dni; 

5) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora  o realizacji obowiązku 

szkolnego poza granicami kraju - dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, a 

przebywającego czasowo za granicą; 
6) zapewnienia warunków nauki określonych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w 

oddzielnych przepisach, dotyczącego realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą; 

7) zapewnienia dziecku niezbędnych pomocy oraz warunków umożliwiających 

przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

8) dbałości o wypełnianie przez dziecko obowiązków szkolnych; 

9) systematycznego kontrolowania frekwencji i postępów w nauce swojego dziecka; 

10) troszczenia się o zdrowie i rozwój psychofizyczny dziecka; 

11) zapewnienia dzieciom najmłodszym opieki w drodze do i ze Szkoły; 

12) uczestniczenia w obowiązkowych zebraniach z rodzicami organizowanych przez Szkołę; 

13) systematycznego uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcą, nauczycielami i 

Dyrektorem; 

14) współpracy za Szkołą w sytuacjach wymagających interwencji; 

15) wspierania Szkoły w działaniach wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych; 
16) respektowania regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych; 

17) ponoszenia kosztów naprawy bądź zakupu zniszczonego przez dziecko wyposażenia 

szkolnego. 
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§ 25 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski Szkoły, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego Szkoły określa regulamin 

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

może być sprzeczny w powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i ze Statutem Szkoły. 

§ 26 

1. Samorząd Uczniowski Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej Szkoły oraz Dyrektorowi 

Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczącym realizacji 

podstawowych praw ucznia, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami edukacyjnymi; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego Szkoły; 

7) prawo opiniowania propozycji skreślenia z listy uczniów. 

 

2. Samorząd Uczniowski Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu. 

 

3. Samorząd Uczniowski Szkoły może  ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. 

 

4. Celami głównymi Rady Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności  

szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.  

 

5. Działania Rady Wolontariatu adresowane są do: 

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz  

zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji  

Dyrektora Szkoły); 

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych; 

3)wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 

 

6. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Rady Wolontariatu. 

1) Dyrektor Szkoły: 

a) powołuje opiekuna Rady Wolontariatu; 

b) nadzoruje i opiniuje działanie Rady Wolontariatu. 

2) Opiekun Rady Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję. 

3) Przewodniczący Rady Wolontariatu –uczeń Szkoły będący wolontariuszem. 

4) Wolontariusze stali – uczniowie Szkoły współkoordynujący poszczególne akcje. 

 

7. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez: 

1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami; 

2) nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

3) rodziców; 

4) i inne osoby i instytucje.  
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8. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Rady Wolontariatu reguluje odrębny 

regulamin. 

§ 27 

1. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez Radę Rodziców 

Szkoły i Samorząd Uczniowski Szkoły. 

2. Rada Rodziców Szkoły i Samorząd Uczniowski Szkoły przedstawiają swoje wnioski i opinie 

Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej Szkoły w formie pisemnej podczas posiedzeń tych 

organów. 

3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 7 dni od ich przedłożenia. 

§ 28 

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

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej Szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa w ust. 

1, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Szkoły i Rady Rodziców Szkoły. 

§ 29 

1. Działalność innowacyjna Szkoły jest integralnym elementem jej funkcjonowania. 
 

2. Szkoła umożliwia prowadzenie na jej  terenie prowadzenie działalności innowacyjnej przez 

podmioty zewnętrzne w szczególności takie jak stowarzyszenia, organizacje i wolontariuszy,  w  

tym zwłaszcza organizacje harcerskie, zwane dalej stowarzyszeniami, których celem statutowym  

jest działalność na rzecz  dzieci i młodzieży w zakresie szeroko  rozumianej  edukacji, kultury i 

sportu. 

 
3. Współdziałanie Szkoły  ze stowarzyszeniami w zakresie działalności innowacyjnej ma na celu: 

1) tworzenie warunków do rozwoju aktywności uczniów; 
2) kształtowanie u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjającej aktywnemu 

uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym. 

 

4. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie wymaga zgody Dyrektora Szkoły, 

wyrażonej po uprzednim rozpoznaniu przez niego charakteru stowarzyszenia i uzgodnieniu z nim  

warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców, z zastrzeżeniem ust 5. 
 

5. W przypadku, gdy działalność stowarzyszenia wiąże się z koniecznością nakładów finansowych 

ze strony Szkoły, dyrektor, przed wyrażeniem zgody na  podjęciem przez nie działalności, winien 

zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe. 
 

6. Realizacja celów i zadań Szkoły w zakresie organizowania działalności innowacyjnej polega na 

inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie  
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kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. 
 

7. Szczegółowe zasady wprowadzenia innowacji, sposobu jej realizacji i dokumentowania określa 

Dyrektor. 
 

8. Dyrektor i nauczyciele zobowiązani są do bieżącego monitorowania działalności stowarzyszeń  

na terenie Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem poziomu jej merytorycznego i 

wychowawczego  oraz bezpieczeństwa uczniów. 
 

§ 30 

1. Szkoła zapewnia warunki do współpracy i wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły 

odnośnie podejmowanych i planowanych działań lub decyzji poprzez: 

1) wydawanie zarządzeń przez Dyrektora Szkoły; 

2) spotkania z Rada Pedagogiczną Szkoły; 

3) zebrania ogólne i klasowe rodziców; 

4) spotkania z Radą Rodziców Szkoły; 

5) spotkania z Samorządem Uczniowski Szkoły; 

6) udostępnianie informacji na stronie internetowej Szkoły; 

7) korespondencję oraz ogłoszenia na terenie Szkoły. 

 

2. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania o podejmowanych 

działaniach. 

§ 31 

1. Szkoła zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sporów pomiędzy organami Szkoły na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. Rozwiązywanie sporów pomiędzy wszystkimi lub 

niektórymi organami Szkoły, odbywa się przy arbitrażu Dyrektora Szkoły. 

2. Spory między organami Szkoły rozwiązywane są na drodze polubownej poprzez wzajemny 

udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 

§ 32 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia młodzieży. 

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

oraz zebrania. 

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

być mniejsza niż dwa razy w półroczu w każdym roku szkolnym. 

§ 33 

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów. 

2. W szkole może być prowadzona, za zgodą Rady Rodziców Szkoły, działalność dydaktyczno-

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i 

metodycznym Dyrektora Szkoły. 
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3. Za Zgodą Rady Rodziców Szkoły oraz Dyrektora Szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć 

edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 

 

Rozdział 4 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 34 

1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

§ 35 

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

organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie określonym w odrębnych 

przepisach. 

§ 36 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca, który powinien dostosować formy spełniania 

zadań do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

3. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału opiekę nad danym oddziałem pełni drugi 

wychowawca oddziału wybierany na początku każdego roku szkolnego. 

§ 37 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy. 

§ 38 

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone 

systemem klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny 

czas godziny lekcyjnej trwającej od 30 minut do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas 

zajęć. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Szkoły ma prawo zmienić czas trwania 

godziny lekcyjnej na warunkach określonych w zdaniu poprzedzającym. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej ustala 

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

ust. 2. 

4. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I – III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej 

niż 25 uczniów. 

5. W Szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach , w grupie 

oddziałowej, grupie międzyoddziałowej.  

 

22 



§ 39 

1. W klasach IV – VIII na obowiązujących zajęciach edukacyjnych stosuje się podział na grupy 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 40 

1. Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia: 

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę z czytelnią; 

3) gabinet pielęgniarki szkolnej; 

4) gabinet pedagoga szkolnego; 

5) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze; 

6) zespól urządzeń sportowo-rekreacyjnych (salę gimnastyczną, boisko szkolne) 

7) świetlicę szkolną 

§ 41 

1. Nauczyciele odpowiedzialni za gabinety oraz sale gimnastyczne zobowiązani są do 

opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu szczegółowych regulaminów i instrukcji 

korzystania z tych pomieszczeń oraz zabezpieczenia materiałów i środków zagrażających zdrowiu 

i życiu uczniów. 

§ 42 

1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 

 

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

Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dokumentacji biblioteki, rodzice na 

podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego. 

 

3. Biblioteka: 

1) służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli; 

2) stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w 

szkole; 

3) jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarze oraz 

nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów. 

 

4. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły , który: 

1) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe 

na działalność biblioteki; 

2) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy 

zmianie pracownika. 

 

5. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni: 

1) książki wchodzące w skład księgozbioru podstawowego wypożyczane są do domu 

zgodnie z regulaminem biblioteki; uczniowie mają bezpośredni dostęp do księgozbioru; 

2) czasopisma i księgozbiór podręczny udostępniane do pracowni na zajęcia; 

3) podręczniki szkolne i materiały edukacyjne wypożyczane są zgodnie z regulaminem 

wypożyczania podręczników. 
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6. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz; 

1) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy. 

 

7. Czas pracy biblioteki: 

1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z 

organizacją roku szkolnego; 

2) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece 

skontrum; 

3) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z Dyrektorem Szkoły; 

4) informacja na temat godzin otwarcia znajduje się na drzwiach biblioteki i stronie 

internetowej. 

 

8. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:  

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

b) rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów, wyzwalanie twórczych 

postaw, 

c) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, 

d) pomoc w wyborach czytelniczych, wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z 

księgozbioru podręcznego oraz wyszukiwania książek, 

e) organizacji zajęć i lekcji bibliotecznych,  

f) inspirowanie czytelnictwa w szczególności poprzez: reklamowanie książek  

i czasopism, głośne czytanie, organizowanie akcji czytelniczych, konkursów, 

g) uczenie poszanowania książek, podręczników i innych materiałów bibliotecznych oraz 

poprawnego zachowania się w bibliotece, 

h) współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami  

w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, w rozwijaniu kultury czytelniczej 

uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia; 

 

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych: 

a) gromadzenie, opracowywanie i ewidencja zbiorów, 

b) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów oraz udzielanie informacji bibliotecznych, 

bibliograficznych i katalogowych, 

c) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, 

d) konserwacja i selekcja zbiorów, 

e) prowadzenie ksiąg inwentarzowych księgozbioru, rejestru ubytków, 

f) przeprowadzanie wraz z komisją inwentaryzacyjną inwentaryzacji księgozbioru, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki czytelnictwa – dziennej  

i okresowej, 

h) planowanie pracy i przygotowywanie sprawozdania z pracy biblioteki,  

i) przygotowywanie regulaminów dotyczących w szczególności wypożyczania 

materiałów bibliotecznych, korzystania z czytelni, stanowisk komputerowych, 

j) dokonywanie zakupów książek, 

k) aktualizowanie gazetek bibliotecznych i strony internetowej szkoły w części dotyczącej 

biblioteki.  
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§ 43 

1. W Szkole działa świetlica. 

2. Świetlica prowadzona przez Szkołę jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów Szkoły. 

3. Świetlica organizuje w dni powszednie opiekę dla uczniów, którzy przebywają w Szkole po 

zajęciach ze względu na konieczność zapewnienia im bezpieczeństwa i opieki według regulaminu 

świetlicy do momentu odbioru ucznia ze szkoły przez rodziców lub osoby prze nich upoważnione. 

4. W celu zapisania dziecka do świetlicy, rodzice składają pisemny wniosek do wychowawcy 

świetlicy w terminie podanym na stronie internetowej Szkoły i tablicy ogłoszeń. 

5. Zajęcia w świetlicy odbywają się w grupach liczących do 25 uczniów. 

6. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, 

pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 

7. Do zadań świetlicy należy w szczególności: 

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

samodzielnego myślenia; 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i 

na dworze, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów; organizowanie zajęć 

mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień; 

3) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz 

kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego; 

4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz 

dbałość o zachowanie zdrowia; 

5) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności; 

6) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami 

 

§ 44 

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

szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole  opieki przez nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły;  

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach;  

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach; 

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku, I–

III oraz IV–VIII; 

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i 

po zajęciach lekcyjnych; 

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp; 

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy; 

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej; 

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej; 

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w 

stanie pełnej sprawności i stałej czystości; 

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów; 
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12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia; 

13) natychmiastowe reagowanie przez nauczycieli na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

14) zwracanie się, przez innych pracowników szkoły, do osób postronnych wchodzących na 

teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie 

dyrektora szkoły lub skierowanie tej osoby do dyrektora; 

15) niezwłoczne zawiadamianie, przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, dyrektora 

szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

 

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej 

terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna: 

1) na 25 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych 

środków lokomocji, 

2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się 

poza miasto, 

3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej. 

 

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed 

dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez 

korzystanie z filtrów zabezpieczających. 

 

§ 45 

1. W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi do obowiązków, do których 

w szczególności należy: 

1) rzetelne wykonywanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności; 

2) przestrzeganie Statutu  i innych obowiązujących w Szkole aktów prawnych,  

w tym regulaminów i zarządzeń Dyrektora; 

3) poszanowanie mienia szkolnego i używania go zgodnie z przeznaczeniem; 

4) rzetelne wykonywanie bieżących poleceń Dyrektora Szkoły; 

5) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

6) przestrzegania zasad współżycia społecznego; 

7) przestrzegania ustalonego w Szkole porządku. 

 
2. W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy administracji i obsługi 

w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:  

1) sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na 

stan bezpieczeństwa uczniów;  

2) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;  

3) uczestnictwa w szkoleniach i instruktażach dotyczących bhp i ppoż.; 

4) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie 

tych zachowań Dyrektorowi Szkoły lub nauczycielom;  

5) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły; 

6) monitorowanie wejścia na teren Szkoły i obecności na nim osób spoza społeczności 

szkolnej.  
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§ 46 

1. Szkoła aktywnie współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, zwanymi dalej 

poradniami oraz z instytucjami świadczącymi poradnictwo  

i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinie. 

 

2. Współpraca Szkoły i poradni polega na: 

1) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;  

2) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów oraz 

wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;  

3) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu 

informacji w tym zakresie;  

4) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów zwłaszcza tych, u których stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.   

5) wspomaganiu rodziców w procesie wychowawczym; 

6) uwzględnianiu form dostosowania warunków egzaminów do indywidualnych potrzeb i 

możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z aktualnymi, odrębnymi, określającymi je 

przepisami; 

7) uwzględnianie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego 

nauczania. 

 

3. Poradnie udzielają pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom w zakresie: 

1) wspomagania wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się;  

2) nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności 

z zakresu komunikacji społecznej; 

3) pomocy psychologicznej;  

4) profilaktyki uzależnień;  

5) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;  

6) edukacji prozdrowotnej.  

 

4. Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

(na wniosek rodziców) poradnia wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego, 

zindywidualizowanej ścieżce kształcenia,  dla dzieci z zaburzeniami lub odchyleniami 

rozwojowymi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji i metod pracy – orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Rozdział 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 47 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania pracowników Szkoły określają odrębne przepisy. 
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3. Liczbę pracowników Szkoły ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ prowadzący 

arkusz organizacyjny. 

4. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników Szkoły określa Dyrektor 

Szkoły.  

§ 48 

1. Wicedyrektor Szkoły działa w ramach przydzielonego przez Dyrektora Szkoły zakresu 

obowiązków, a podczas jego nieobecności wykonuje jego zadania.  

2. Do zadań nauczycieli należą w szczególności: 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym 

programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

5) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów; 

6) przygotowywanie szczegółowych kryteriów oceniania nauczanego przedmiotu; 

7) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem w 

czasie wycieczek itp.; 

8) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną; 

9) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania uczniów z uwzględnieniem 

prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności ze zrealizowanego programu 

nauczania i uzyskiwania informacji dotyczących danego ucznia, jego zachowania i rozwoju; 

10) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

11) realizacja zaleceń Dyrektora Szkoły; 

12) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej Szkoły, realizacja jej postanowień i uchwał. 

 

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów i utrzymuje kontakt z ich 

rodzicami w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci; 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

3) włączenia ich w działalność Szkoły. 

 

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze  

strony Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji  

naukowo-oświatowych. 

 

§ 49 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w 

szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą 

zespoły przedmiotowe. 

 28 



3. Praca zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły, 

na wniosek zespołu. 

4. Zespół przedmiotowy realizuje własne cele i zadania określone w planie pracy sporządzonym 

na dany rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy Szkoły. 

5. do zadań zespołu przedmiotowego należy między innymi: 

1) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć; 

2) stymulowanie rozwoju uczniów; 

3) opiniowanie przygotowanych autorskich programów nauczania; 

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

§ 50 

1. W celu prawidłowego funkcjonowania Szkoły zatrudnia się pracowników administracji i 

obsługi. 

 

Rozdział 6 

UCZNIOWIE SZKOŁY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 51 

1. Rekrutacja do Szkoły odbywa się na podstawie przepisów ustawy. 

§ 52 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę  i poszanowanie 

jego godności; 

3) korzystanie z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym z pomocy finansowej 

w postaci stypendium szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny 

oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 

8) uzyskania informacji o terminach prac klasowych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; 

9) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

11) korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 

12) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających na terenie szkoły; 

13) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
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14) wglądu na terenie Szkoły, w obecności nauczyciela do swoich sprawdzonych i ocenionych 

prac pisemnych. 

 

§ 53 

1. Gwarancję zachowania praw ucznia stanowi przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym 

Statucie i odrębnych przepisach, a w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach 

Dziecka. 

§ 54 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz aktów 

organów Szkoły, a w szczególności; 

1) systematycznie i aktywnie w uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły; 

2) brać udział we wszystkich zaplanowanych w planie lekcji danego oddziału zajęciach 

edukacyjnych; 

3) przedstawiać nauczycielom uczącym przedmiotów przewidzianych szkolnym planem 

nauczania zaświadczenia lekarskie lub informacje od rodziców o ewentualnym zwolnieniu z danej 

lekcji przed wyjściem ze Szkoły, podobnie w sytuacji złego samopoczucia, sytuacji losowych, 

udziału w zawodach i innych okolicznościach uniemożliwiających udział w lekcji; 

4) przygotowywać się do zajęć poprzez wykonanie pracy pisemnej, zebranie materiału 

przedmiotowego, przeczytanie tekstów źródłowych i lektur szkolnych lub w inny sposób 

zaproponowany przez nauczyciela; 

5) właściwie zachowywać się w trakcie zajęć szkolnych, uczestniczyć w realizowanych zadaniach, 

ćwiczeniach, wykonywać polecenia nauczycieli, prowadzić zeszyty przedmiotowe, być 

wyposażonym w schludne i obłożone podręczniki, przybory szkolne, lektury, zachowywać ład i 

porządek; 

6) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych 

uczniów; przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników zespołu, a szczególnie: 

      a) przeciwstawianiu się przejawom wulgarności i brutalności; 

      b) szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi; 

      c) szanowania godności i nietykalności osobistej własnej i innych; 

      d) dbałości o wizerunek ucznia i dobre imię Szkoły; 

7) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, a w szczególności: 

     a) szanowania mienia własnego i cudzego Szkoły; 

    b) niezaśmiecania pomieszczeń, utrzymywania ich w czystości i porządku, zmiany obuwia; 

8) stosowania zaleceń Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej Szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom 

Samorządu Uczniowskiego Szkoły lub klasowego; 

9) nieoddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty Szkoły bez zgody nauczyciela; 

10) dostarczania usprawiedliwienia spóźnień i nieobecności w Szkole napisanego przez rodziców, 

w terminie do 14 dni 

11) podczas zajęć edukacyjnych (lekcji, imprez i uroczystości szkolnych) obowiązuje całkowity 
zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W tym czasie 

wszelkie urządzenia powinny być wyłączone i schowane; przy wejściu do sali lekcyjnej uczniowie 
wyciszają i składają telefony komórkowe w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela; telefony 

można odebrać przy wychodzeniu z sali 
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§ 55 

1. Uczeń może zostać nagrodzony za: 

1) bardzo dobre wyniki w nauce; 

2) wzorowe zachowanie i wzorową frekwencję na zajęciach szkolnych; 

3) wybitne osiągnięcia i pracę społeczną. 

 

§ 56 

1. W Szkole mogą być udzielane następujące nagrody: 

1) pochwała wychowawcy klasy; 

2) pochwała Dyrektora Szkoły: 

3) nagroda rzeczowa: 

4) dyplom; 

5) list pochwalny dla rodziców. 

 

2. Od przyznanej nagrody uczeń może się  odwołać za pośrednictwem Samorządu 

Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Szkoły w terminie dwóch dni. Ustala 

się następujący tryb odwołania od otrzymanej nagrody: 

1) dla zbadania zasadności złożonego na piśmie odwołania, dyrektor szkoły powołuje komisję w 

składzie : 

a) Dyrektor Szkoły lub inna wyznaczona przez niego osoba, 

b) pedagog szkolny, 

c) wychowawca lub inny nauczyciel uczący w danej klasie, 

d) dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego; 

2) komisja rozpatruje zgodność odwalania i o swojej decyzji powiadamia zainteresowane strony w 

terminie 7 dni od daty wpłynięcia odwołania; 

3) decyzja komisji jest ostateczna. 

 

3. Nagrody finansowe są z budżetu szkoły lub rady rodziców Szkoły. 

 

§ 57 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły uczeń podlega karze. Wobec ucznia można 

zastosować następujące kary: 

1) upomnienie wychowawcy klasy; 

2) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o niewłaściwym, nieodpowiednim lub nagannym 

zachowaniu ucznia, wpis uwagi do dziennika lekcyjnego; 

3) upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły; 

4) przeniesienie do innej klasy w Szkole; 

5) przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

 

§ 58 

1. O przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły Dyrektor Szkoły może 

wystąpić do Śląskiego Kuratora Oświaty w przypadku szczególnie nagannego zachowania ucznia, 

w szczególności powodującego stan zagrożenia dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia innych  
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uczniów albo osób pracujących w Szkole, a także w przypadkach, gdy Szkoła wyczerpała sposoby 

oddziaływań wychowawczych, przez co należy rozumieć, że: 

1) nie odniosły skutku podejmowane próby zmiany sytuacji, motywowania ucznia do zmiany 

postawy i respektowania norm życia społecznego w Szkole przez zespół wychowawczy 

nauczycieli we współdziałaniu z młodzieżą i klasową Radą Rodziców Szkoły; 

2) nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary, rozmowy wychowawcze z uczniem, rozmowy z 

rodzicami ucznia, współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem 

rodzinnym. 

 

§ 59 

1. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pół roku), 

jeżeli uczeń zyska poręczenie wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego Szkoły. 

§ 60 

1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub udzielonej 

karze, udzielania odpowiedniej informacji na zebraniu rodziców, indywidualnym spotkaniu z 

rodzicami lub poprzez wezwanie rodziców do Szkoły. 

2. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu 

Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Szkoły w terminie dwóch dni. Ustala 

się następujący tryb odwołania od wymierzonej kary: 

1) dla zbadania zasadności złożonego na piśmie odwołania, Dyrektor Szkoły powołuje komisję 

w składzie : 

a) Dyrektor Szkoły lub inna wyznaczona przez niego osoba, 

b) pedagog szkolny, 

c) wychowawca lub inny nauczyciel uczący w danej klasie, 

d) dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego; 

2) komisja rozpatruje zgodność odwołania  od swojej decyzji powiadamia zainteresowane 

strony w terminie 7 dni od daty wpłynięcia odwołania; 

3) decyzja komisji jest ostateczna. 

 

§ 61 

 

1. Szkoła tworzy warunki zapewniające przebywającym w niej uczniom bezpieczeństwo, ochronę 

przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez: 

1) opiekę nauczyciela nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych 

i pozalekcyjnych; 

2) opiekę nauczyciela lub innego opiekuna zgodnie z aktualnymi przepisami, podczas 

wycieczek organizowanych przez szkołę i innych zajęć organizowanych poza terenem 

szkoły; 

3) pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów, w przypadku 

nieobecności w pracy nauczyciela dyżurującego dyrekcja szkoły wyznacza nauczyciela 

zastępującego, 

4) kontrolowanie wejść osób obcych na teren szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych, 

a) rodzice mają prawo przebywać podczas zajęć lekcyjnych tylko w obrębie holu lub za  
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b) zgodą pracownika szkoły (Dyrektora, wychowawcy, nauczyciela) mogą przebywać w 

innych pomieszczeniach, 

c) osoby obce mogą na terenie szkoły tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości 

i wyjaśnieniu celu wizyty, 

d) poruszanie się w budynku szkolnym osób obcych może odbywać się tylko  

w towarzystwie pracownika szkoły. 

 

Rozdział 7 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE, PROMOWANIE  

I EGZAMINOWANIE UCZNIÓW 

§ 62 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez 

nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie; 

2) pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

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

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

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy. 

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia i zachowania obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2)  ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

doda6tkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

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

oraz zajęć dla mniejszości narodowej , a także rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen  

 

 33 



klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

informowanie  o nich uczniów i rodziców na początku roku szkolnego; 

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

w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddział stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia  

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia ustalonych w statucie Szkoły. 

 

§ 63 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

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

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, także o skutkach ustalenia 

uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 64. 
 

ZASADY OCENIANIA Z RELIGII /ETYKI/  

I WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE 

 

 

1. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy. 

  
2. Uczeń uczestniczy w nauce religii lub etyki lub religii i etyki, jeżeli jego rodzice (prawni 
opiekunowie) wyrażą takie życzenie w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być 
ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 
 
3. Ocena z tego przedmiotu nie wpływa na promocję do klasy programowo wyższej ani nie jest 
warunkiem ukończenia szkoły. 
 
4. Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę lub religię i etykę , oceny uzyskane z tych zajęć 
wlicza się do średniej ocen. 
       
5. Uczniowie, korzystający z nauki religii prowadzonej przez kościoły lub związki wyznaniowe w 

grupach międzyszkolnych i punktach katechetycznych lub uczęszczający na zajęcia z etyki 

organizowane na podobnych zasadach, otrzymują ocenę z religii i etyki na świadectwie 

wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie świadectwa przekazanego przez 

katechetę lub nauczyciela etyki. 

 

6. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję 

ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły prze ucznia. W dokumentacji 

przebiegu nauczania, powinien pojawić się zapis „uczestniczył/ła”.  
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§ 65. 

 

SPOSÓBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

 

1. Ocenianie jest integralną częścią nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i 
zaplanowane w czasie. 
  
2. 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. 

 

3. Ustala  się  następującą  liczbę  ocen  bieżących  w  ciągu  jednego  semestru  dla przedmiotów 

realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

1) jedna godzina – minimum trzy oceny,  
2) dwie godziny – minimum cztery oceny,  
3) trzy godziny – minimum pięć ocen 

4) cztery i więcej godzin – minimum sześć ocen. 

  
4. Ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:  

1) odpowiedzi ustne na lekcjach bieżących (z trzech ostatnich tematów)  
2) odpowiedzi ustne na lekcjach powtórzeniowych, systematyzujących,  
3) kartkówki – niezapowiedziane formy odpowiedzi nie przekraczające 15 minut i 

obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, 
4) sprawdziany pisemne – sprawdziany pisemne – uczeń może mieć jeden sprawdzian w 

ciągu dnia i nie więcej niż trzy w tygodniu. Nauczyciel uprzedza o przeprowadzeniu 

sprawdzianu co najmniej tydzień wcześniej i dokumentuje to wpisem w e-dzienniku. Jeżeli 

sprawdzian nie odbędzie się w zapowiedzianym terminie z przyczyn losowych (wycieczka, 

impreza szkolna, itp.) automatycznie przeniesiony zostaje na następną lekcję. Na wniosek 

uczniów termin wyznaczonego sprawdzianu może zostać zmieniony i wtedy możliwe jest 

przeprowadzenie dwóch sprawdzianów w ciągu jednego dnia. Uczeń jest zobowiązany 

zaliczyć wszystkie przewidziane w danym semestrze sprawdziany.  

5) przeprowadzanie doświadczeń, 

6) praca na lekcji – aktywność ucznia na lekcji,  
7) praca w grupie sprawdzająca zdolność ucznia do planowania, realizowania i prezentowania 

jego działań,  
8) testy lub kontrolne prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy z całego 

semestru lub roku – odbywa się z dwutygodniowym zapowiedzeniem  
            i udokumentowaniem tego faktu w e-dzienniku.  

9) sprawdzenie wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora szkoły,  
10)  praca domowa – ocenianie prac domowych z poszczególnych przedmiotów określa 

szczegółowo każdy nauczyciel. 
11) wkład pracy w przedmioty artystyczne oraz wychowanie fizyczne.  
12) w przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku 

wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
tych zajęć, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz 

aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej  
  

5. Ustala się następujące kryteria oceniania testów szkolnych, sprawdzianów i prac 

klasowych:  
1) ocena dopuszczająca – minimum 30% punktów, 

2) ocena dostateczna – minimum 50% punktów, 

3) ocena dobra – minimum 75% punktów,  
4) ocena bardzo dobra – minimum 90% punktów, 
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5) podstawą otrzymania oceny celującej jest wykonanie testu, sprawdzianu lub pracy 

klasowej w 100%    
  

6. Nauczyciel ma obowiązek ocenienia i oddania w ciągu dwóch tygodni pisemnego 
sprawdzianu wiadomości, testów i kontrolnych prac pisemnych. Wyniki z kartkówki 
nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż tydzień po jej przeprowadzeniu. Jeżeli 
nauczyciel nie wywiąże się z tego obowiązku, oceny mogą zostać wpisane za zgodą 
uczniów. 
  

7. Nauczyciele mają prawo określenia innych form uzyskania oceny np. doświadczenia, 
ćwiczenia praktyczne i inne. 
  

8. Uczeń ma prawo do usprawiedliwienia nieprzygotowania się do lekcji z ważnych 
powodów dwa razy w semestrze, oprócz zapowiedzianych sprawdzianów.  
  

9. Uczeń ma prawo do zwolnienia z pisania sprawdzianu w przypadku dłuższej nieobecności. 
Termin pisania sprawdzianu wyznacza nauczyciel. 
  

10. Uczeń ma prawo (w ciągu dwóch tygodni) do poprawienia ocen ze sprawdzianów, testów i 
kontrolnych prac pisemnych w formie ustalonej przez nauczyciela. 
  

11. Pozostałe oceny cząstkowe z innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności (np. 
odpowiedzi ustne, kartkówki, zadania domowe, ćwiczenia) uczeń ma prawo poprawić w 
ciągu 7 dni od otrzymania tej oceny w formie ustalonej przez nauczyciela. 
  

12. Uczeń może jednokrotnie przystąpić do poprawy każdej oceny cząstkowej. Uzyskiwany 
stopień jest wpisywany do dziennika z wagą o jeden stopień niższą, niż przewidziana w 
kryteriach. 

 

13. Nauczyciel nie może przeprowadzić kartkówki z trzech ostatnich lekcji w klasie, jeśli nie 
ocenił i nie oddał uczniom kartkówki wcześniejszej 
  

14. Uczeń nieobecny na sprawdzianie/kartkówce ma obowiązek zaliczenia go w terminie 
odpowiednio 2 tygodnie od dnia powrotu do szkoły. 

  
15. Uczeń, który nie zaliczy sprawdzianu/kartkówki w wyżej wymienionym terminie 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.  
 

16. Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących 

zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku 
szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia. 

 
  

§ 66 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na terenie Szkoły do wglądu 

uczniowi i jego rodzicom w szkole w obecności nauczyciela. 

3. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej Szkoły 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych poprzez wpis w e-dzienniku lub w czasie zebrania z rodzicami 
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3a. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu wychowawca informuje o ocenach pisemnie 
(list polecony) lub przekazuje pisemną informację przez ucznia, która po podpisaniu przez 
rodziców (prawnych opiekunów) wraca do dokumentacji szkolnej. 
 

4. uchylony 

5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie w kontakcie bezpośrednim, na prośbę ucznia lub 

rodzica albo pisemnie na pisemny wniosek rodzica skierowany do Dyrektora Szkoły.  

6. uchylony 

7. uchylony 

8. uchylony 
   
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

Dokumentacja ta jest udostępniana do wglądu w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora 

szkoły.  
 

 

§ 67 

1. uchylony 

2. Uczeń lub jego rodzic /prawny opiekun/ może zgłosić u nauczyciela danego przedmiotu chęć 
poprawy przewidywanej przez nauczyciela oceny, jeżeli uważa, że jest ona zaniżona. Poprawa ma 
formę sprawdzianu pisemnego /test przygotowany przez zespół przedmiotowy/ w terminie 
wyznaczonym przez nauczyciela / nie później niż 3 dni przed ostatecznym wystawieniem ocen 
klasyfikacyjnych/, jeżeli uważa, że: 

1) proponowana przez nauczyciela ocena nie odzwierciedla faktycznego poziomu wiedzy i 

umiejętności ucznia z powodu długotrwałej usprawiedliwionej chorobą lub zdarzeniem losowym 

nieobecności ucznia w Szkole; 

2) uchylony 

 

3. W tym przypadku dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian  

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych nie niższą niż przewidywana, zgodnie z kryteriami 

ocen. 

 

4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami i przeprowadza nie później niż w 

dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej Szkoły. 

5. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel przedmiotu i drugi nauczyciel tego samego lub 

pokrewnego przedmiotu. W sprawdzianie może uczestniczyć rodzic  lub pedagog w charakterze 

obserwatora. 

6. Nadzór nad merytorycznym i formalnym przebiegiem sprawdzianu sprawuje Dyrektor Szkoły 

lub inny  nauczyciel sprawujący funkcję kierowniczą. 

7. O przewidywanych ocenach zachowania wychowawcy informują uczniów oraz rodziców na 14 

dni przed zakończeniem roku szkolnego przez wpis w e-dzienniku lub na zebraniu z rodzicami lub 

na spotkaniach indywidualnych. 
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8. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny rocznej zachowania na pisemny wniosek 

rodziców, pedagoga Szkoły i innych nauczycieli złożony wychowawcy klasy nie później niż 3 dni   

przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej Szkoły w przypadku, gdy spełnia 

kryteria zawarte w regulaminie oceniania zachowania uczniów na ocenę wyższą: 

1) nie mógł udokumentować działalności pozaszkolnej przed wystawieniem proponowanej oceny; 

2) zadośćuczynił wyrządzonym szkodom materialnym; 

3) jego negatywne zachowanie było sytuacją jednostkową i jednocześnie zadośćuczynił 

wyrządzonym szkodom, decyzję w tym przypadku podejmuje wychowawca klasy. 

 

9. Rodzice mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemną prośbą o ustalenie czy ocena 

zachowania została wystawiona  zgodnie z obowiązującym w szkole trybem wystawiania oceny 

zawartym w regulaminie oceniania zachowania, w terminie 5 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

10. Dyrektor Szkoły w celu rozpatrzenia prośby rodziców powołuje komisję w składzie: 

1) nauczyciel na stanowisku kierowniczym – przewodniczący komisji; 

2) zespół wychowawczy – nauczyciele uczący klasę i wychowawca klasy; 

3) pedagog szkolny. 

 

11.  Komisja przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej Szkoły ustala, czy ocena 

zachowania została wystawiona zgodnie z obowiązującym trybem ustalania tej oceny i 

przedstawia swoją opinię w protokole pracy komisji. 

12. W przypadku niezachowania trybu ustalania tej oceny wychowawca klasy zobowiązany jest 

do ponownego wystawienia oceny zgodnie z obowiązującym trybem ustalania ocen zachowania. 

 

§ 68 

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne. 

2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

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

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 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, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

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

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i 

specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 
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§ 69 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Przy ustalaniu ocen z 

wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, 

uwzględnia się także jego systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły 

na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 70 

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia 

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

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i 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 wychowania fizycznego, informatyki 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

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

4. Umożliwia się uczestniczenie ucznia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem 

wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. 

 

§ 71 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikowanie śródroczne odbywa się w styczniu, a klasyfikowanie roczne w czerwcu. Za 
zgodą Rady Pedagogicznej klasyfikacja śródroczna może być przeprowadzona w innym terminie  
niż styczeń, jeżeli wymaga tego organizacja roku szkolnego. 
 

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

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

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

klas I – III w przypadku: 

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

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

 

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

5. Na klasyfikację końcową składają się; 

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

najwyższej; 
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2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych; 

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

 

§ 72 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, ze poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (półroczu 

programowo wyższym), Szkoła , w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia 

braków.  

§ 73 

1. W oddziałach klas I – III oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z 

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

śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.  

1) ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej:  

a) daje dziecku informację o tym, co już umie, nad czym powinien popracować oraz jak daleko 

jest na drodze do osiągnięcia celu.  

b) uwzględnia: możliwości dziecka, wkład i wysiłek dziecka włożony w wykonanie danego 

zadania oraz jego postępy, samodzielność wykonywania zadań, kreatywność, poziom wiadomości 

ucznia.  

c) nie pełni funkcji kary lub nagrody.  

d) nie zawiera krytyki ucznia.  

e) nie etykietuje dzieci.  

f) zachęca uczniów do dalszej pracy – motywuje 

2) stosuje się następujące rodzaje ocen: 

a) oceny bieżące – określają poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części 

programu nauczania. 

b) śródroczna ocena przygotowywana jest w postaci tabelarycznej lub w formie wyróżnionych 

zdań. 

c) ocena opisowa za I półrocze jest przekazywana rodzicom ( prawnym opiekunom ) w formie 

pisemnej na zebraniu rodziców. 

d) ocena klasyfikacyjna końcoworoczna jest oceną opisową z wyjątkiem oceny z religii, którą 

ustala się według skali ocen takiej samej jak w klasach 4 – 8. 

3) negatywna ocena klasyfikacyjna to ocena, która uniemożliwia promowanie ucznia do klasy 

programowo wyższej. 

4) roczna ocena opisowa w klasach I – III :  

a) określa poziom opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w 

podstawie programowej oraz nakład pracy ucznia; 

b) wskazuje na potrzeby ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce; 

c) uwzględnia zainteresowania i uzdolnienia; 

d) informuje o zachowaniu i umiejętności współżycia w zespole klasowym. 
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5) ocena z zachowania  jest także oceną opisową. Wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia 

obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec rówieśników, osób dorosłych oraz innyc 

osób i aktywności społecznej. 

6) informacje zgromadzone w e-dzienniku lekcyjnym są podstawą do redagowania oceny  

opisowej. 

7) uczeń może uzyskać oceny za prace dodatkowe, pracę w grupie, udział w konkursach i inne 

wynikające ze specyfiki przedmiotu. 

 

2. Uczeń jest oceniany za: 

1) wiadomości i umiejętności 

2) aktywność podczas zajęć 

3) przygotowanie do zajęć 

4) postępy w nauce 

 

3. Uczeń będzie informowany o poziomie swoich osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie poprzez: 

1) oceny wyrażone stopniem wpisywane do dziennika lekcyjnego, zeszytu ucznia, zeszytów 

przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń 

2) oceny wyrażone słownie – komentarz uzasadniający wystawioną ocenę, zachęcający do 

poprawy i wskazujący możliwości uzyskania wyższej oceny oraz pochwały 

 

4. Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:             

Ocena celująca (cel) – 6 

Ocena bardzo dobra (bdb) – 5 

Ocena dobra (db) – 4 

Ocena dostateczna (dst) – 3 

Ocena dopuszczająca (dop) – 2 

Ocena niedostateczna (ndst) – 1 

 

5. Ustala się również następujące oznaczenia, które nauczyciel może stosować  w dzienniku 

lekcyjnym: 

1) „bz” – brak zadania 

2) „np” – uczeń nieprzygotowany do lekcji 

3)  „s”  -  spóźnienie na lekcję 

 

6. Przyjmuje się, że 1 może otrzymać uczeń, który po raz czwarty nie odrobił zadania domowego 

lub po raz czwarty jest nieprzygotowany do lekcji.  

 

7. Przy pisemnym sposobie sprawdzania osiągnięć ucznia jeżeli nie  dołączono „klucza oceniania” 

wykorzystuje się system punktowo - procentowy, w następujący sposób przeliczając % na oceny : 

a) 99 % - 85% bardzo dobry 

b) 84 % - 70 %  dobry 

c) 69% - 55 %  dostateczny 

d) 54 % - 30 %  dopuszczający 

e) poniżej 30 %  niedostateczny. 

 

  8. Ocenę celującą otrzymuje uczeń który wykonał swoja pracę lub zadanie w 100%. 

 

9. Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie prac 

dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę 

dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej. 

 

10. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu lub ze 

stwierdzonymi deficytami rozwojowymi stosuje się obniżone wymagania, uwzględniając 

zalecenia zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej. 
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11. Oceniane będą:  

1) jakość pracy – poprawność, staranność;  

2) aktywność na zajęciach;  

3) postępy w nauce; zaangażowanie; 

4) wypełnianie obowiązków uczniowskich – prace domowe, przygotowywanie się do zajęć, 

sposób pracy – tempo; 

5) obowiązki dyżurnego;  

6) relacje z innymi ludźmi- współdziałanie w grupie, kontakty z rówieśnikami; 

7) kultura osobista. 

 

12. Głównym kryterium oceniania prac plastycznych, umiejętności muzycznych i aktywności 

ruchowej będzie: stopień indywidualnego zaangażowania ucznia w wykonanie zadania, 

aktywność ucznia, wysiłek włożony przez ucznia w wykonaną pracę, poczynione przez ucznia 

postępy w rozwoju wymaganych umiejętności. 

 

13. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów klas I-III:  

ciche czytanie, głośne czytanie, sylabowanie, głoskowanie, przepisywanie,  pisanie z pamięci i ze 

słuchu, wypowiedzi ustne,  wypowiedzi pisemne,  recytacja,  prowadzenie zeszytu i ćwiczeń,  

samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura , dostrzeganie zjawisk przyrodniczych,  liczenie 

pamięciowe,  wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych, układanie zadań,  

przeprowadzanie pomiarów,  stosowanie technik plastycznych i technicznych,  dokładność i 

estetyka wykonania prac,  śpiewanie,  rozpoznawanie utworów muzycznych,  wykonywanie 

ćwiczeń gimnastycznych,  sprawność fizyczna, aktywność na lekcji,  praca w zespole . 

 

 

§ 74 

1. Począwszy od klasy IV bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

ustala się w stopniach według następującej skali:  
1) w ocenianiu bieżącym, w klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej według 

obowiązującej sześciostopniowej skali ocen:  

stopień niedostateczny  
 stopień dopuszczający  

 stopień dostateczny  

 stopień dobry  
 stopień bardzo dobry  

 stopień celujący                                                         

2) wpisu oceny cząstkowej można dokonać za pomocą cyfr lub skrótów literowych: 
stopień niedostateczny nd -1 
stopień dopuszczający dop -2 
stopień dostateczny dst -3 
stopień dobry db -4 
stopień bardzo dobry bdb -5 
stopień celujący cel -6  

       3) w dokumentacji osiągnięć ucznia ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna zapisywana jest 
w   pełnym brzmieniu. 

 

2. Przy ustalaniu oceny bieżącej i śródrocznej nie dopuszcza się stosowania znaków: plus (+) i 

minus (–). 

 

3. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:  
1) nieobecność – „-„  
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2) nieprzygotowanie – np, 

3) brak zadania – bz,  
4) brak stroju – bs 

  
4. uchylony 

 

5. Przyjmuje się następujące kryteria ocen z przedmiotów nauczania:  
1) Na ocenę celującą uczeń:   
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danych 

zajęć edukacyjnych w danej klasie, 

b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,  
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

praktycznych i teoretycznych nietypowych, innych niż na lekcjach,  
2) Na ocenę bardzo dobrą uczeń:  

       a) posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające zrozumienie materiału. 

       b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,  
c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,   
d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 

sytuacjach. 

3) Na ocenę dobrą uczeń:  
a) posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające zrozumienie większości materiału.  
b) potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem i materiałem źródłowym, 
c) rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod oraz różnorodnych 

źródeł informacji, 

d) bierze aktywny udział w zajęciach, sprawnie pracuje w grupie, 

e)  stosuje zdobytą wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych.  
4)  Na ocenę dostateczną uczeń: 

        a) opanował podstawowe wiadomości na tyle, że jest w stanie czynić dalsze postępy w 
uczeniu się, 

b) rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności z minimalną pomocą nauczyciela,  
c) próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko, 

d) wykazuje aktywność podczas zajęć, 

e) stosuje zdobyte wiadomości w życiu codziennym dla celów praktycznych.  
      5) Na ocenę dopuszczającą uczeń: 

a) opanował treści konieczne przewidziane w podstawie programowej,  
b) ma braki w podstawowych wiadomościach, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z zajęcia edukacyjnego w ciągu dalszej nauki, 
c) przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości,  
d) współpracuje z nauczycielem, korzysta z jego uwag i pomocy, 

e) odpowiada na proste pytania przy pomocy nauczyciela.  
      6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności z danego zajęcia edukacyjnego w 
danej klasie, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,  

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności nawet z pomocą nauczyciela. 

c) nie wyraża chęci współpracy z nauczycielem 

 

6. Nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami przedmiotowymi  z własnego przedmiotu. 
Wymagania przedmiotowe z każdego przedmiotu znajdują się na stronie  internetowej szkoły. 
System oceniania każdego nauczyciela musi być zgodny z zasadami wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania. 
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6a. Ocenę śródroczną i roczną ustala się jako:   
1) średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych  

2) uchylony   
3) wynik zaokrąglamy według następujących zasad: 

średnia 0-1,55 - ocena niedostateczny (1) 

średnia 1,56-2,55 - ocena dopuszczający (2) 

średnia 2,56-3,55 - ocena dostateczny (3) 

średnia 3,56-4,55 - ocena dobry (4) 

średnia 4,56-5,55 - ocena bardzo dobry (5) 

średnia powyżej 5,56 - ocena celujący (6) 
    
    

Wprowadza się następujące sposoby i formy oceniania/wagi ocen: 

Kategoria /kod oceny Waga oceny Kolor oceny w e-dzienniku 

Sprawdziany /S 5 czerwony 

Konkursy/KO (w zależności 

od szczebla) 

3-5 czerwony 

Kartkówki/K 

Czytanie ze 

zrozumieniem/CZ 

Analiza tekstu 

źródłowego/AT 

3 niebieski 

Odpowiedzi ustne/O 3 czarny 

Zadania domowe/ZD 1-3 zielony 

Aktywność/A 1-2 fioletowy 

 
    

 
7. Z takich przedmiotów jak wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia 
techniczne ocena śródroczna i roczna nie jest wystawiana jako średnia ważona. 
  
8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki muzyki i zajęć 
artystycznych, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć . 
  
9. W przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać 

pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej  

  
10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć  
edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
  
11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczna i roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 

danej klasy oraz ocenianego ucznia. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie maja wpływu 
na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 
12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna 
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani 

na ukończenie szkoły. 
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§ 75 

 

   
   

1. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w 

szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

2. W klasach I-III roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 
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13. Na jeden dzień przed konferencją klasyfikacyjną rady pedagogicznej wszystkie oceny 
klasyfikacyjne powinny być wpisane do e-dziennika. 
  
14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w 
miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 
 

§ 74a 

  
ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW 

1. Rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwiają nieobecności ucznia tylko drogą elektroniczną 

przez e-dziennik (z konta rodzica, w formie papierowej tylko w sytuacjach losowych). 

2. Każe zwolnienie z zajęć dydaktycznych dotyczące określonego dnia, w którym jest wystawione, 

musi zostać przesłane przez e-dziennik do wicedyrektor szkoły i wychowawcy klasy najpóźniej do 

7:45 dnia, którego dotyczy. Wicedyrektor szkoły przygotowuje zbiorczą listę osób zwolnionych z 

zajęć dydaktycznych w danym dniu i przekazuje ją na portiernię szkoły. Tylko na tej podstawie 

uczeń może opuścić teren szkoły. 

3. Uczeń, który ukończył 18 lat ma prawo sam usprawiedliwiać swoje nieobecności oraz zwalniać 

się z zajęć w ciągu roku szkolnego. Obowiązują go te same zasady co rodzica/opiekuna prawnego.  

4 Warunkiem samodzielnego usprawiedliwiania i zwalniania pełnoletniego ucznia jest uprzednie 

osobiste złożenie u wychowawcy klasy pisemnego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego. 

 



5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

 

4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem §67 ust.9. 

 

 

§ 76 
 

TRYB USTALANIA OCENY ZACHOWANIA W KLASACH IV-VIII 

 
 
1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania,
3) ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, chyba, że uczeń lub jego 

rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny – § 67 ust.9. 

 

2. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje na starcie 180 punktów, które w zależności od 
prezentowanej postawy w ciągu semestru może zwiększać lub tracić. 
 
3. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania określone w kryteriach ocen z  
zachowania jako pozytywne. Są to: 

1) udział w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych 
a) udział w etapie szkolnym + 20 pkt./ każdy udział 
b) udział w etapie rejonowym + 30 pkt./ każdy 
c) uzyskanie tytułu finalisty lub laureata  + 50 pkt./ każdy  

2) udział w pozostałych konkursach szkolnych i międzyszkolnych 
                 a)   za każdy udział w konkursach szkolnych + 10 pkt., międzyszkolnych + 20 pkt., 

b) za wyróżnienie odpowiednio +10 pkt. w konkursie szkolnym i + 20 pkt. w 
międzyszkolnym  

c) za zdobycie I, II lub III miejsca odpowiednio +15 pkt w konkursie szkolnym i +25 
pkt. w międzyszkolnym; 

                 d)   w zawodach sportowych szkolnych  +5 pkt./za udział 
                 e)   w zawodach sportowych międzyszkolnych  +15 pkt./za udział  
      3) współudział w organizowaniu imprez szkolnych i okolicznościowych- + 10 - + 25 pkt. /  

każdy /w zależności od stopnia zaangażowania i rodzaju wykonywanych zadań/  
 4)  uczestnictwo w działaniach charytatywnych + 10 pkt., nie więcej niż +40 pkt.  

      5) aktywne pełnienie funkcji w szkole, w klasie i wywiązywanie się z obowiązków max + 20  
pkt. /półrocze 

 6)  wolontariat 

a) udokumentowany stały + 30 pkt.  
b) jednorazowe akcje ( np. WOŚP) + 20pkt 

       7)  100% frekwencji w półroczu + 50 pkt. (dopuszcza się sytuacje losowe lub zwolnienie 

lekarskie) 

  
4. Uczeń może uzyskać dodatkowe punkty za pozytywne postawy i działania nie wymienione 
wyżej od wychowawcy po uwzględnieniu przez niego opinii klasy ( np. współpraca w zespole, 
pomoc koleżeńska, prace porządkowe podjęte na rzecz szkoły z własnej inicjatywy i po zajęciach 
szkolnych ) - max 0 - 50 pkt.  
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5. Uczeń otrzymuje każdorazowo ujemne za następujące zachowania negatywne:  
      1) nieusprawiedliwione spóźnianie się na zajęcia - 1pkt/ każde  
      2)  nieusprawiedliwienie w wymaganym terminie (do 2 tygodni) nieobecności na zajęciach 

szkolnych –3    pkt./ za każdą godzinę nieusprawiedliwioną  
3) przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć udokumentowane wpisem uwagi - 5 pkt./ za każdą 

uwagę 
4) niestosowny lub niewłaściwy ubiór podczas codziennego pobytu w szkole /ramiona i 

brzuch powinny być zakryte odzieżą, bielizna nie może być widoczna, strój nie może 
posiadać napisów treści wulgarnych, rasistowskich lub kojarzących się z subkulturami lub 
ze środkami odurzającymi, a obuwie powinno być bezpieczne i wygodne, aby zapewnić 
bezpieczeństwo w czasie poruszania się po korytarzach i klatkach schodowych/ , podczas 
imprez i uroczystości organizowanych przez szkołę oraz egzaminów - 15 pkt  

5) niewłaściwy   stosunek   do   nauczycieli,   rówieśników   i   innych   pracowników   szkoły 

(udokumentowane wpisem uwagi ) - 20 pkt  
6) wulgarne słownictwo i gesty - 25 pkt  
7) działanie na szkodę dobrego imienia szkoły, negatywne zachowania poza szkołą ( podczas 

wyjazdów organizowanych przez szkołę) - 25pkt  
8) samodzielne opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć i przerw ( udokumentowane wpisem 

uwagi ) - 25 pkt / każdorazowo 
9) korzystanie  z  telefonu  komórkowego  lub  sprzętu  elektronicznego  lub  

multimedialnego podczas zajęć ( udokumentowane wpisem uwagi ) - 25 pkt./ 

każdorazowo 

10) palenie papierosów  lub e-papierosów -100 pkt  
      11) nieuzasadniona odmowa udziału w reprezentowaniu klasy lub szkoły max – 20 pkt./za 

każdym razem 
      12) oszustwo (fałszowanie dokumentacji) - 25 pkt./każde 
      13) za każde negatywne zachowanie nie wymienione wyżej uczeń może otrzymać do 10 pkt. 

ujemnych od wychowawcy po zasięgnięciu prze niego opinii klasy i innych nauczycieli 
 

6. Uczeń otrzymuje naganną ocenę z zachowania, jeżeli popełni jeden z poniższych czynów:  
a) kradzież na terenie szkoły, 

b) pobyt na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,  
c) psychiczne i fizyczne znęcanie się nad innymi osobami lub zwierzętami, 

wymuszanie określonych zachowań przez: wyłudzanie pieniędzy, molestowanie 
seksualne, poniżanie godności osobistej ucznia, przynoszenie do szkoły i grożenie 
użyciem niebezpiecznych narzędzi /kastety, noże, pałki itp. 

d) posiadanie, lub rozprowadzanie narkotyków i innych środków odurzających,  
e) brutalne bójki i pobicia,  

      f)  celowe i poważne niszczenie mienia ( koszty naprawy ponoszą rodzice/opiekunowie 

prawni, 

f) organizowanie się w grupy nieformalne zagrażające zdrowiu i życiu innych 

  
7. uchylony  
   
8. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych, 
promocję do klasy wyższej programowo lub ukończenie szkoły. 
 
9. Za ostateczne kryterium ocen z zachowania przyjmuje się liczbę punktów zdobytych przez 
ucznia zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami: 
wzorowe - od 300pkt.  
bardzo dobre -250-299pkt. 

dobre-180-249pkt.  
poprawne -100-179pkt.  
nieodpowiednie -50-99pkt.  
naganne -poniżej 50pkt. 

  
 47 



10. Uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie/ powinni być powiadomieni o przewidywanych 
rocznych ocenach zachowania na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.  

 

11. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

 

12. Wychowawca i członkowie Rady Pedagogicznej Szkoły oceniają pozytywne i negatywne 

zachowania uczniów, wpisując na bieżąco krótką informację do dziennika lekcyjnego; 

 

13. uchylony 

 

14. Uczeń, który w I półroczu otrzymał nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania, nie może 

mieć oceny wzorowej lub bardzo dobrej na koniec roku szkolnego. 

 

15. Wychowawca klasy systematycznie informuje rodziców ucznia o zachowaniu ucznia, 

podjętych środkach zaradczych, zastosowanych formach nagradzania i karania, formach i 

sposobach zadośćuczynienia zachowania niezgodnego z niniejszym Statutem i normami 

społecznymi. 

 

16. uchylony 

17. uchylony 

 

§ 77 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 

te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

Rada Pedagogiczna Szkoły może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą. 

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia 

artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się 

oceny zachowania. 

 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust.8. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, 

informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 

9. 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. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie 

przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły. 

W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciele albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany egzamin. 

 

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego 

rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego 

dnia. 

 

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatora – rodzice 

ucznia. 

 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) 

egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny, imię i nazwisko ucznia, 

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin. Do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą 

informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

 

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu  

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

 

 

§ 78 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłaszać 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 

składa się od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 
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1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych 

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

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos przewodniczącego komisji. 

 

3. Sprawdzian. o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 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. 

4. W skład komisji, o której mowa w ust. 2,  wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: Dyrektor Szkoły albo 

nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji, nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia 

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel 

wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji, wychowawca oddziału, 

nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, pedagog. psycholog, przedstawiciel 

Samorządu Uczniowskiego Szkoły, przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły. 

 

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 w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły. 

 

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

prze komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

7. Z prac komisji sporządza się protokół (stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia) 

zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: nazwę zajęć  

edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, imię i nazwisko osób wchodzących  

w skład komisji, termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, zadania sprawdzające, imię i 

nazwisko ucznia, ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: imiona i nazwisko osób wchodzących 

w skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną 

ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. 

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 
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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. 

 

11. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie  

ósmej, a w przypadku uczniów klas gimnazjalnych oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć, których realizacja zakończyła się w klasach niższych otrzymał oceny 

wyższe od niedostatecznej i jeżeli przystąpił odpowiednio do sprawdzianu ósmoklasisty lub 

egzaminu gimnazjalnego. 

 

12. uchylony 

 

13. uchylony 

§ 79 

1. Uczeń oddziału klasy I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy 

programowo wyższej. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału Rada Pedagogiczna Szkoły może 

postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I – III. Decyzja Rady 

Pedagogicznej Szkoły uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna Szkoły może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I – II do oddziału klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju ucznia rokuje opanowanie w jednym roku 

szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

  

Rozdział 9 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 80 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami 

archiwalnymi. 

2. Szkoła zapewnia ochronę bazy danych rodziców i uczniów zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. 

 

§ 81 

1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, budynek szkoły oraz 

teren szkolny objęto monitoringiem. 
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§ 82 

1. Zmiany do Statutu dokonywane są na skutek zamian w przepisach. Mogą też być dokonywane z 

inicjatywy: 

1) Dyrektora, w tym również jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

2) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej 

3) organu prowadzącego, 

4) organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

2. Zmiany Statutu są uchwalane zwykłą większością głosów Rady Pedagogicznej, w obecności co 

najmniej połowy jej stanu osobowego. 

 

3. Statut    obowiązuje    w    równym    stopniu    wszystkich    członków    społeczności szkolnej 

– dyrektora, nauczycieli, rodziców i dzieci oraz pracowników administracji i obsługi. 

 

4. Statut  jest dokumentem jawnym i ogólnodostępnym. Udostępnia go w wszystkim 

zainteresowanym. Statut  winien też być: 

1) umieszczony w bibliotece szkolnej 

2) opublikowany na stronie internetowej Szkoły. 

 

5. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały. 

 

6. Tekst ujednolicony statutu wprowadzany jest zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 

 

§ 83 

1. Statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017r. 
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