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STATUT 

SZKOŁY POSTAWOWEJ  W PŁUŻNICY 

 ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa  w Płużnicy  jest publiczną szkołą podstawową. 

2. Siedzibą szkoły są budynki w Płużnicy, Płużnica 43 oraz w Nowej Wsi Królewskiej , Nowa 

Wieś Królewska 25. 

3. Pełna nazwa szkoły brzmi  Szkoła Podstawowa w Płużnicy i jest używana w pełnym 

brzmieniu. Na pieczęciach jest używana pełna nazwa szkoły . 

4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Płużnica. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kujawsko-Pomorski Kurator 

Oświaty w Bydgoszczy. 

 

§ 2 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. 

2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i 

uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej a w przypadku klas 

gimnazjalnych do szkół ponadgimnazjalnych. 

 

§ 3 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 4 

 

1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Prawie oświatowym - należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

2) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  w Płużnicy; 

3) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę klasy, oddziału lub grupy 

wychowawczej realizującego zadania statutowe szkoły; 

5) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów szkoły lub grupę wychowawczą; 

6) specjaliście - należy przez to rozumieć w szczególności psychologa, pedagoga, 

logopedę, doradcę zawodowego; 

7) Dyrektorze - należy przez to rozmieć dyrektora Szkoły, o której mowa w pkt 3 § 2; 

2. W Szkole funkcjonują oddziały gimnazjalne aż do czasu całkowitego ich wygaszenia. 

 

 

 

 

 

§ 5. 

 

1. Szkoła może wynajmować lub użyczać swoje pomieszczenia na zasadach określonych 

przez organ prowadzący. 

2. 2.W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

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

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie 
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form działalności       dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na 

podjęcie działalności przez       stowarzyszenia i inne organizacje wyraża Dyrektor 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie),  

na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem, a zakładem 

kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

4. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy. 

5. Szkoła może posiadać imię, sztandar, hymn i własny ceremoniał. Imię nadaje szkole     

organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i 

Samorządu       Uczniowskiego. 

6. 5.Szkoła może prowadzić dokumentację przebiegu nauczania z wykorzystaniem 

dziennika zajęć jednocześnie w formie elektronicznej i w formie papierowej lub za 

zgodą organu prowadzącego wyłącznie w formie elektronicznej. 

7. Szkoła umożliwia rodzicom bezpłatny wgląd do dziennika elektronicznego w zakresie 

dotyczącym ich dziecka. 

8. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

ROZDZIAŁ II. 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny 

zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

§ 6 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

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

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

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

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i 

problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 

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

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć 

z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

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

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

2) do 31.08.2019roku oddziały gimnazjalne. 

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

wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

 

§ 7 

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

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

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

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i 

budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele), 

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

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

innych osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i 

rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

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

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

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

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

dalszego kształcenia, 

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

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację 

świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i 

dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego 

otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

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

wartościowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 

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

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i 

obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu, 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, 

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

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia, 

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

właściwą postawę ciała, 

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

żywienia i higieny pracy umysłowej, 

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

zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, 

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

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

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

właściwego stosunku, 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych, 

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

tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

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

relacjach międzyludzkich, 

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

rodzinnego, 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu 

szkolnym i prywatnym, 

25) integrację uczniów niepełnosprawnych. 

 

§ 8 

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym 

etapie edukacyjnym, 

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły, 

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, 

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

dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej, 

5) pracę pedagoga i psychologa szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Wąbrzeźnie, Sądem Rodzinnym 

w Wąbrzeźnie, Towarzystwem Przyjaciół Dziecka, Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej Płużnicy i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. 

 

§ 9 

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 – zasady i organizację ww. dyżurów określa regulamin dyżurów, 

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

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

dla  I–III oraz IV–VIII, 

5) zapewnienie opieki świetlicowej 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 oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych, 

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, 

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

a także: 

13) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

14) każdy pracownik szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły 

o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub 

skierować tę osobę do dyrektora, 
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15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia 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 (zasady określają odrębne przepisy). 

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

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

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 10 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w 

stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów, jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w 

stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

 

§ 11 

1. Dyrektor Szkoły kieruje Szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz zespołu szkół, 

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i 

podnoszenia kwalifikacji, 

4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w 

szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII, a do 

czasu wygaśnięcia klas gimnazjalnych także egzaminu gimnazjalnego. 
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9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

10) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły, 

11) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

12) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą 

oraz określenie warunków jego spełniania, 

13) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej, a do czasu wygaśnięcia klas gimnazjalnych także uczniów 

mieszkających w obwodzie gimnazjum. 

14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego, 

16) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

17) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takiego nauczania, 

18) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

19) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i 

nauczycielom, 

20) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i 

oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć, 

21) realizacja zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 

uczniów 

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy 

należy w szczególności: 

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających 

status pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły, 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 
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14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne 

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw 

i dobra dziecka, 

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych, 

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

 

§ 12 

1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

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

każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 

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

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z 

inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego 

szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w 

szkole, 

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

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

7) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, 

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata 

albo do konkursu nikt się nie zgłosił, 

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć 

12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 
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4. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut 

lub jego zmiany. 

6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o 

odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej 

w szkole. 

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

9. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami 

prawa. 

§ 13 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem Samorządu jest rada 

samorządu uczniowskiego. 

2. Zasady wybierania i działania rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 

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

może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

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

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

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

dotyczących praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami, 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej 

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

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 

dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu (i jednocześnie szkolnej 

rady wolontariatu). 

6. Samorząd, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, podejmuje działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania 

wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin 

wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 

 

§ 14 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach szkoły. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
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1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w 

szkole, 

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

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

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

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

6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

§ 15 

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 

funkcjonowania szkoły. 

 

§ 16 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania  

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających 

ze statutu i planów pracy szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci 

się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji. 

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

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

bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora szkoły. 

 

§ 17 

ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 

 

1.Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga powołany przez Dyrektora 

zespół, w skład którego wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. 

2.Organy szkoły wybierają swego przedstawiciela do zespołu. Dyrektor szkoły, jako organ o 

charakterze jednoosobowym wyznacza swego przedstawiciela, np. nauczyciela. 

3.Zespół jest powoływany w razie potrzeby. 

4.Zespół wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 

5.Zespół wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością 

głosów, przy obecności wszystkich jej członków. 

6.Rozstrzygnięcia zespołu są ostateczne. 

7.Sprawy pod obrady zespołu wnoszone są w formie pisemnej przez organ, którego 

kompetencje naruszono. 

8.Wnoszone sprawy rozstrzygane są w ciągu 14 dni. 

9.Decyzje o rozstrzygnięciu zespół przedstawia niezwłocznie wszystkim zainteresowanym 

stronom. 

10. Organ, którego winę zespół ustalił, musi naprawić skutki swego działania niezwłocznie, 

nie dłużej jednak niż w ciągu trzech miesięcy od rozstrzygnięcia przez zespół sporu. 

11. Zespół dokumentuje przebieg spotkań w formie protokołów oraz prowadzi rejestr 

wniesionych spraw. 

12. W przypadku nierozwiązania sporu przez zespół, organ wnoszący sprawę może ją wnieść 

do organów wyższego rzędu zgodnie z ich kompetencjami, tj. 
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a)Rada Rodziców i Dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, zależnie od ich kompetencji, 

b)Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna – do Dyrektora, 

c)Rada Pedagogiczna i Dyrektor do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, zależnie od ich kompetencji, 

d)Dyrektor, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna – do organu prowadzącego lub organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, zależnie od ich kompetencji. 

1.Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w których stroną jest dziecko:   

     /dotyczy nieprzestrzegania praw dziecka/   

a)Rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni do Dyrektora, który ją niezwłocznie rozpatruje, 

b)Jeśli skarga wniesiona jest ustnie Dyrektor sporządza notatkę, 

c)Dyrektor rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków, 

d)O rozstrzygnięciu skargi Dyrektor powiadamia zainteresowaną osobę pisemnie, 

e)W przypadku, gdy sprawa dotyczy Dyrektora, jako nauczyciela lub rozstrzygnięcie skargi 

przez dyrektora jest niesatysfakcjonujące, rodzic może zgłosić skargą do Rzecznika Praw 

Dziecka działającego przy Kujawsko – Pomorskim Kuratorze Oświaty, 

f)Organ sprawujący nadzór pedagogiczny podejmuje działania zgodnie ze swoimi 

kompetencjami. 

2. Skargi, w których stroną jest pracownik szkoły rozpatruje Dyrektor zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 18. 

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

1) plan pracy Szkoły; 

2) arkusz organizacji Szkoły; 

3) tygodniowy rozkład zajęć. 

2. Działalność edukacyjna Szkoły jest określana przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając 

wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań Szkoły z punktu widzenia 

dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, 

realizowane przez wszystkich nauczycieli. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

4. Liczbę uczniów w klasach I-III ustala się na zasadach określonych w prawie  oświatowym. 

5. Liczbę uczniów w oddziałach klas IV – VIII oraz gimnazjum określają przepisy prawa 

oświatowego. 

6. Oddziałem opiekuje się wychowawca. 

7. Funkcję wychowawcy powierza Dyrektor. 

8. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się 

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

 

§ 19 

1. W Szkole  mogą być utworzone  następujące stanowiska kierownicze: 

1) wicedyrektora, jeżeli Szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów; 

2. Podziału zadań między Dyrektorem, a wicedyrektorem dokonuje Dyrektor. 

3. Tworzenie dodatkowych miejsc wicedyrektorów lub innych stanowisk kierowniczych 

wymaga zgody organu prowadzącego. 

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

nieobecności także wicedyrektora inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. 
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§ 20 

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

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

czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

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

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust. 1. 

3. Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 20 minut. 

4. W wyjątkowych sytuacjach, na czas ściśle określony, Dyrektor może zmienić czas trwania 

godziny zajęć lub rozpoczynania zajęć dydaktycznych lub skrócić długość trwania przerw. 

 

§ 21 

1. Oddziały dzieli się obowiązkowo na grupy zgodnie z przepisami w sprawie ramowych 

planów nauczania. 

2. Organ prowadzący może wyrazić zgodę na nieobowiązkowe podziały oddziałów na grupy. 

 

 

§ 22 

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

arkusz organizacji opracowany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu 

nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 

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

pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

zajęć edukacyjnych. 

 

§ 23 

1.Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku szkolnego 

do 31 stycznia, a drugi - od 1 lutego do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku 

szkolnym. 

 

§ 24 

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

szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej może tworzyć zespoły 

wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.   

3. Zakres zadań i skład zespołu określa Dyrektor lub Rada Pedagogiczna. Pracą zespołu 

kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora, na wniosek zespołu. 

 

§ 25 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w Szkole przed zajęciami lub po ich zakończeniu 

Szkoła organizuje opiekę świetlicową. 

2. Uczniowie objęci są opieką świetlicową podczas nieobecności ich rodziców w domu 

spowodowanej pracą zawodową lub innymi okolicznościami wymagającymi zapewnienia 

opieki w szkole. 

3. Wymiar zajęć świetlicowych ustala Dyrektor dostosowując go do potrzeb rodziców        

oraz możliwości organizacyjnych  Szkoły. 

4. Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka na zajęcia świetlicowe z dokładnym 

zaznaczeniem terminu ich pobytu w szkole. 
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5. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, liczba uczniów                

w każdej grupie nie może przekraczać 25. 

6. Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, 

a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

7. Szczegółowe zasady organizacji i przebywania uczniów określa regulamin zajęć  

świetlicowych. 

8. Uczeń korzystający z zajęć świetlicowych ma obowiązek przestrzegać regulaminu  zajęć 

świetlicowych. 

 

§ 26 

1. W Szkole działa biblioteka szkolna. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, 

materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

2. Zadaniem biblioteki jest: 

1) wspomaganie procesu nauczania i wychowania; 

2) wspomaganie realizacji edukacji medialnej uczniów w celu przygotowania dzieci do 

twórczego i krytycznego odbioru mediów, aby przekaz, który do nich dociera był jak 

najbardziej wartościowy i jak najmniej szkodliwy; 

3) rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych i kulturalnych uczniów poprzez 

podejmowanie działań popularyzujących czytelnictwo i kulturotwórczych, takich jak: 

organizowanie konkursów, wystaw tematycznych, imprez i warsztatów czytelniczych; 

4) wspieranie inicjatyw twórczych uczniów; 

5) przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez tworzenie warunków do poszukiwania 

i porządkowania informacji z różnych źródeł; 

6) udział w realizacji edukacji czytelniczo-medialnej; 

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

3. Biblioteka szkolna prowadzi współpracę z innymi bibliotekami w zakresie organizowania 

imprez czytelniczych, wyposażenia międzybibliotecznych zbiorów. 

4. Biblioteka działa na podstawie regulaminu biblioteki, który określa prawa i obowiązki osób 

korzystających ze zbioru biblioteki. 

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych         

i po ich zakończeniu. 

6. Godziny pracy biblioteki dostosowane do potrzeb uczących się dzieci ustala Dyrektor. 

 

§ 27 

 Z biblioteki mogą korzystać: 

 1)  uczniowie; 

 2)  nauczyciele i inni pracownicy szkoły; 

 3)  rodzice, 

 4)  inne osoby - za zgodą dyrektora szkoły. 

 

§ 28 

1. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest gromadzenie i przygotowanie do udostępniania 

zbiorów niezbędnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. 

2.  Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy w szczególności: 

1) gromadzenie, ewidencja (ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji podręczników) i 

selekcja zbiorów; 

2) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki; 

3) prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej; 

4) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 

5) udział w realizacji programów edukacyjnych; 
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6) realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z 

wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, bibliotekami i innymi 

instytucjami pozaszkolnymi; 

7) inwentaryzacja zbiorów. 

 

§ 29 

1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez: 

1)tworzenie aktywu bibliotecznego, którego zadaniem jest pomoc w pracach  

bibliotecznych, prowadzenie wykazu czytelnictwa swojej klasy, informowanie                

o terminie zwrotu książek i nowościach czytelniczych, 

2)nauczyciel bibliotekarz: pomaga uczniom w doborze literatury, udziela porad  

bibliograficznych, udostępnia uczniom miejsca w kąciku czytelniczym na odrabianie  

lekcji oraz udziela pomocy w ich odrabianiu, prowadzi indywidualne rozmowy              

na  tematy czytelnicze. 

2. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami w zakresie: 

  1)  poznawania uczniów i ich preferencji czytelniczych; 

  2)  uczestnictwa nauczycieli bibliotekarzy w pracach zespołów nauczycieli; 

  3)  gromadzenie scenariuszy imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli; 

  4) poradnictwa w wyszukiwaniu literatury metodycznej oraz przygotowanie bibliografii na 

      dany temat dla nauczycieli; 

  5)  tworzenie kartotek zagadnieniowych dla nauczycieli. 

3. W ramach współpracy z rodzicami biblioteka szkolna: 

1)  udostępnia rodzicom księgozbiór dotyczący problemów wychowawczych, trudności    

     i niepowodzeń szkolnych; 

2) udziela informacji dotyczących czytelnictwa ich dzieci i współpracuje w poznawaniu ich 

    preferencji czytelniczych. 

4. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami: 

1) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

2) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach, spotkaniach z pisarzem, itp., 

3) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów. 

 

§ 30 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w 

stołówce szkolnej. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. 

3.Warunki korzystania ze stołówki szkolnej ustala Dyrektor. 

4. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, na zasadach określonych          

w odrębnych przepisach, ustala Dyrektor. 

 

§ 31 

1.Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

organy szkoły, uwzględniając w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów i możliwości 

finansowe placówki. 

2.Na terenie szkoły organizowane są zajęcia dodatkowe: 

1)zwiększające szanse edukacyjne uczniów: praca z uczniem zdolnym lub z uczniem 

mającym trudności w nauce; 

2)inne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. 

3.Na terenie szkoły mogą być organizowane także odpłatne zajęcia dodatkowe. 

4. Uczeń uczestniczy w zajęciach, o których mowa w ust. 2 i 3, za zgodą rodziców. 

 

§ 32 

1. Szkoła może organizować dla uczniów wycieczki oraz inne imprezy szkolne. 
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2. Wycieczki oraz inne imprezy szkolne organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi       

w regulaminach (procedurach) ich organizowania. Każda planowana impreza lub wycieczka 

szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora i przez niego zatwierdzona. 

 

§ 33 

1.Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych taka pomoc jest potrzebna. 

 

§ 34 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie 

rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez wyrównywanie 

oraz korygowanie trudności w opanowaniu podstawy programowej i eliminowanie 

przyczyn przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu oraz 

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności ich działań. 

 

§ 35 

1.Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie zasad oraz form wychowania i profilaktyki z 

poszanowaniem prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich własnymi 

przekonaniami moralnymi i religijnymi. 

2. Szkoła w zakresie wychowania pełni funkcję uzupełniającą i wspomagającą  w stosunku do 

rodziców: 

1) świadczy pomoc w rozwiązywaniu problemów dziecka; 

2) umożliwia rodzicom zgłaszanie propozycji dotyczących ewaluacji działalności szkoły, 

3) z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie pobiera się od rodziców 

opłat, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji 

 

 

 

§ 36 
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 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii. 

2. Wyposażenie klas, użytkowanie sprzętu i organizacja życia Szkoły zgodne jest z przepisami 

BHP oraz podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. 

3. Za bezpieczeństwo uczniów nauczyciele ponoszą odpowiedzialność podczas zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych. 

4. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw zgodnie z obowiązującym regulaminem. 

Regulamin dyżurów ustala i zatwierdza dyrektor. 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie 

pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest odrębnymi przepisami. 

6. W Szkole w szczególności: 

1) prowadzi się zajęcia wspierające ucznia w radzeniu sobie w sytuacji przemocy, 

demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej; 

2) obowiązuje zakaz posiadania i spożywania przez uczniów alkoholu, zażywania narkotyków  

i innych środków psychoaktwnych oraz palenia papierosów, w tym tzw. e-papierosów.; 

3) nie wolno mieć narzędzi zagrażających zdrowiu i życiu innych.  

7. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z usługi dostępu do Internetu oraz spełnia 

obowiązek zainstalowania i aktualizacji oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem 

do treści, które  mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, 

w szczególności do treści pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, 

zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe oraz propagujących nienawiść i 

dyskryminację. 

8. Szkoła prowadzi działania profilaktyczne polegające na: 

1) szkoleniu wszystkich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki; 

2) szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy; 

3) omawianiu zasad bezpieczeństwa podczas godzin wychowawczych. 

 

§ 37 

1 Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych z wyłączeniem uczniów ze szczególnymi 

potrzebami zdrowotnymi. 

2. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych podczas wycieczek i imprez szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą 

pełną odpowiedzialność za sprzęt. 

3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP4, aparatu 

fotograficznego lub innego urządzenia elektronicznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby 

nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji 

niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie 

treści obrażających inne osoby. 

 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW  KLAS PIERWSZYCH 

 

§ 38 

1. Do klasy pierwszej Szkoły przyjmowane są: 

1)dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu, na pisemny zgłoszenie rodzica; 

2)fakt zamieszkania w obwodzie stwierdza się na podstawie wykazu z Urzędu Gminy lub 

oświadczenia rodziców; 

3)dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po 

złożeniu formularza rekrutacyjnego i po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

 

§  39 

1.Szczegółowe zasady rekrutacji określają odrębne przepisy. 
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§ 40 

1. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzona z wykorzystaniem systemu 

informatycznego. 

2.  

§ 41 

1. O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z 

wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły, które są 

przyjmowane z urzędu. 

2. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły 

powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (WZO) 

 

§ 42 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

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

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia  

społecznego i norm etycznych.   

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania         

wewnątrzszkolnego. 

5. Ocena powinna spełniać trzy podstawowe funkcje:     

1)  dydaktyczną (wpływa dodatnio na wyniki nauczania); 

2)  wychowawczą (słuszna w przekonaniu nauczycieli i uczniów);   

3) społeczną (uwzględnia normy społecznie przyjęte, uświadamia znaczenie nauki dla             

życia w przyszłości).                                                                                                                                                                                                                                                              

6. Ocena powinna być:                                                                                                                         

1)  racjonalna (oparta na przesłankach naukowych);       

2)  obiektywna (wyrażająca rzeczywiste rezultaty pracy uczniów, wkład pracy ucznia);    

3)  porównywalna (oparta na jednolitych kryteriach); 

4) egalitarna (oparta o takie kryteria i metody, które mogłyby być zastosowane w każdej             

szkole i przez każdego nauczyciela); 

5)  konkretna (odnosząca się do jednoznacznie określonych zadań); 

6)  jawna (zakłada się informowanie na bieżąco o ocenie ich pracy); 

7) opłacalna (z punktu widzenia czasu i wysiłku zużytego przez uczniów i nauczyciela w celu 

jej ustalenia); 

 8)  systematyczna. 

7. Cele oceniania wewnątrzszkolnego to: 

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

oraz postępach w tym zakresie; 

2)  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

4) dostarczanie uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji             

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
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 5)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –             

wychowawczej. 

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania              

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                    

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców; 

2)  ustalone kryteria oceniania zachowania; 

3)  bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć             

edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali                              

i w formach określonych w niniejszym systemie; 

4)  przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej             

zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej            

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach                   

i trudnościach ucznia w nauce. 

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

zachowania. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

   1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

   2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 43 

1. Na początku każdego roku szkolnego (nie później niż do 30 września) wychowawca 

informuje uczniów i rodziców o: 

1)szczegółowych warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego; 

2)zasadach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Na początku każdego roku szkolnego (nie później niż do 30 września) nauczyciele 

przedstawiają uczniom, a ich rodzicom za pośrednictwem wychowawcy lub osobiście 

informacje o: 

1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych       i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2)sposobach sprawdzania tych osiągnięć; 

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

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców zostaje udokumentowane odpowiednimi 

zapisami w dzienniku zajęć danego oddziału. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne             

w stosunku do ucznia mającego trudności w nauce. 

5. Nauczyciel ustalając ocenę z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki 

i zajęć artystycznych w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia         

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz w przypadku 

zajęć wychowania fizycznego, również systematyczność udziału ucznia w zajęciach i jego 

aktywność w działaniach na rzecz kultury fizycznej. 

6. W klasach I-III system oceniania obejmuje: 
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1) ocenę klasyfikacyjną roczną i śródroczną, która jest oceną opisową zawierającą  poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych           

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego          

oraz wskazującą potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Ocena śródroczna jest przekazana rodzicom   

w formie pisemnej na formularzu opracowanym przez zespół  nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej na spotkaniach z rodzicami podsumowujących I semestr; 

2) ocenę bieżącą wyrażoną za pomocą znaków cyfrowych w następującej skali: 

6 – celujący - cel 

5 – bardzo dobry- bdb 

4 – dobry- db 

3 – dostateczny- dst 

2 – dopuszczający -dop 

1 – niedostateczny- ndst ; 

3) w ocenianiu bieżącym możliwe jest stosowanie znaków „+” i „ -” ; 

4) ocena z przedmiotu religia/etyka jest ustalana wg skali przyjętej w klasach IV – VIII ; 

5) ustala się następujące ogólne kryteria ocen bieżących: 

 a) 6 celujący - cel – otrzymuje uczeń, który: samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia;  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe; osiąga sukcesy                    

w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych. 

 Spośród wyżej wymienionych podpunktów uczeń nie musi spełniać każdego kryterium. 

b) 5 – bardzo dobry- bdb – otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości            

i umiejętności określony w podstawie programowej. Sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach, 

c) 4 – dobry- db – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności zawarte        

w podstawie programowej w takim stopniu, że poprawnie stosuje zdobytą wiedzę, rozwiązuje 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności. 

Poprawnie stosuje zdobytą wiedzę, 

d) 3 – dostateczny- dst otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni zakresu wiedzy               

i umiejętności z podstawy programowej. Ma podstawowy zasób wiedzy, rozwiązuje 

samodzielnie proste zadania, a przy pomocy nauczyciela zadania typowe, o niewielkim 

stopniu trudności, 

e) 2 – dopuszczający -dop otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności     

z podstawy programowej, ale braki te nie przeszkadzają w uzupełnianiu wiedzy w ciągu 

dalszej nauki. Rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela. Opanował podstawowe 

wiadomości i umiejętności w elementarnym zakresie, 

f) 1 – niedostateczny- ndst  otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych w podstawie programowej, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. 

Nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności; 

6) na ocenę bieżąca składają się następujące elementy pracy ucznia: 

a) aktywność i zaangażowanie, 

b) samodzielność i kreatywność, 

c) zainteresowanie, 

d) czytanie, 

e) mówienie, 

f) pisanie, 

g) kartkówki sprawdzające bieżące postępy i umiejętności ucznia, 

h) prace klasowe przeprowadzone zgodnie z programem nauczania danej klasy i postępami 

uczniów, 

i) pisanie z pamięci i ze słuchu przeprowadzone po utrwaleniu określonych umiejętności, 
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j) samodzielne prace pisemne, 

k) prace domowe ucznia. 

7) W ocenianiu bieżącym należy stosować elementy oceniania kształtującego (OK). 

3. W klasach IV – VIII oraz w gimnazjum oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe 

ustala  się wg  następującej skali: 

1)  stopień celujący – 6; 

2)  stopień bardzo dobry – 5; 

3)  stopień dobry – 4; 

4)  stopień dostateczny – 3; 

5)  stopień dopuszczający – 2; 

6)  stopień niedostateczny – 1. 

7) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.7 

pkt. 6. 

4. Oceny bieżące ustala się wg skali określonej w pkt. 3, dopuszcza się posługiwanie        

znakami dodatkowymi: „+”, „-„   „nb.” – nieobecny, „np.” – nieprzygotowany, „zw.” – 

zwolniony. 

5.  Ocena bieżąca na każdym etapie edukacyjnym może być sporządzona w formie opisowej. 

6. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia uwzględnia: 

1)  umiejętności; 

2)  wiadomości – znajomość faktów i rozumienie pojęć; 

3)  wykorzystanie wiedzy w sytuacjach typowych i nowych; 

4)  stosowanie języka przedmiotu; 

5) umiejętność interpretacji i uzasadnienia; 

6) sposób prowadzenia rozumowania; 

7) rozwiązywanie problemów i zadań; 

8) stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych; 

9)  aktywność na lekcji; 

10) pracę w grupach; 

11) wkład pracy ucznia. 

7.  Ocenianiu podlegają: 

 1)  odpowiedź ustna z trzech ostatnich tematów; 

 2) praca klasowa (wypracowania, testy, odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie zadań             

rachunkowych i problemowych); 

 3)  kartkówki z trzech ostatnich tematów; 

 4)  praca w grupach 

 5)  rozwiązywanie problemów; 

 6)  przygotowanie do lekcji; 

 7)  aktywność na lekcji; 

 8)  praca domowa; 

 9)  prowadzenie zeszytu; 

 10) prace projektowe; 

 11) aktywność poza lekcjami (wykonywanie prac nadobowiązkowych). 

8. W ocenianiu bieżącym  należy stosować elementy oceniania kształtującego (OK). 

 

§ 44 

1. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny określają przedmiotowe zasady   

oceniania (PZO) które nie mogą być sprzeczne z WZO 

2. Wymagania edukacyjne są formułowane w oparciu o podstawę programową kształcenia        

ogólnego. 

3. Zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale sporządzają na początku każdego roku        

szkolnego aktualne zestawy wymagań edukacyjnych dla obowiązkowych i dodatkowych        

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych w danym oddziale programów      

nauczania. 
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§ 45 

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych. 

1.Za sprawdzian pisemny(klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną 

pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą. Nauczyciel ma 

obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego. 

2.Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na 

najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób systematyczny i 

planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do 

systematycznej nauki-zakończoną wystawieniem oceny. Dla kartkówek nie przewiduje się 

poprawiania stopnia. 

3.Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że 

zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których 

nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu sprawdzianów powinni zostać odpytani 

z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie 

faktu odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą ustalenia stopnia 

niedostatecznego. 

4.Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie 

dwóch tygodni, poloniści w ciągu trzech tygodni. Do czasu oddania poprawionego 

sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) 

otrzymują do wglądu według poniższych zasad: 

a.uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich 

przez nauczyciela; 

b.rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie 

szkoły w czasie planowanych spotkań z rodzicami (wywiadówek) lub w innym terminie po 

ustaleniu go  z nauczycielem uczącym danego przedmiotu; 

Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych: 

1.Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 

2.Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to 

powinien uczynić to w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel-na 

wniosek ucznia- ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu. Nauczyciel ma 

prawo bez zapowiedzi odpytać z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub 

sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie ww. 

sprawdzianu. 

3.Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty 

rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin 

i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia. 

4.Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika 

obok pierwszego stopnia z tego sprawdzianu. 

5.Sprawdziany pisemne są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W 

ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu 

dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu wpisuje lekcyjnym temat 

sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 

trzech sprawdzianów. 

6.Nauczyciel sprawdzający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe 

zasady ustalania ocen bieżących: 

 

Uczeń z normą intelektualną: 

 

ocena ocena od do 

celujący 6 100 100 
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bardzo dobry + 5+ 95 99 

bardzo dobry 5 90 94 

dobry + 4+ 80 89 

dobry 4 70 79 

dostateczny + 3+ 60 69 

dostateczny 3 50 59 

dopuszczający + 2+ 40 49 

dopuszczający 2 30 39 

niedostateczny 1 0 29 

 

 

 

 

 

Dla uczniów z opinią z poradni o dostosowaniu wymagań 

ocena ocena od do 

celujący 6 100 100 

bardzo dobry + 5+ 95 99 

bardzo dobry 5 86 94 

dobry + 4+ 76 85 

dobry 4 66 75 

dostateczny + 3+ 56 65 

dostateczny 3 46 55 

dopuszczający + 2+ 36 45 

dopuszczający 2 25 35 

niedostateczny 1 0 24 

 

Dla uczniów z orzeczeniem z poradni o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim 

ocena ocena od do 

celujący 6 100 100 

bardzo dobry + 5+ 91 99 

bardzo dobry 5 81 90 

dobry + 4+ 71 80 

dobry 4 61 70 

dostateczny + 3+ 51 60 

dostateczny 3 41 50 

dopuszczający + 2+ 31 40 

dopuszczający 2 20 30 
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niedostateczny 1 0 19 

 

7.  nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia i powiadomienia uczniów o uzyskanej ocenie 

z: 

a)  prac klasowych – do dwóch tygodni, 

b)  sprawdzianów –„kartkówki” – do jednego tygodnia.  

8.  Sytuacje szczególne: 

1)  uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu jednego półrocza zgłosić brak przygotowania do 

lekcji (nie dotyczy prac klasowych); 

2) nie ocenia się uczniów w ciągu trzech dni po dłuższej (minimum tydzień) 

usprawiedliwionej nieobecności w szkole; 

3)  nie można poprawiać ocen bieżących na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną. 

 

 

 

§ 46 

W przypadku, gdy nauka przedmiotu realizowana jest tylko w jednym półroczu roku 

szkolnego, ocena śródroczna stanowi jednocześnie ocenę roczną. 

 

§ 47 

1. Dyrektor na podstawie wydanej przez lekarza: 

1)opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zwalnia ucznia z wykonywania tych 

ćwiczeń, na czas określony w tej opinii; 

2)opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego   lub 

informatyki, zwalnia ucznia z realizacji tych zajęć, na czas określony w tej opinii - a jeżeli 

okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w pkt 2, uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

2. Uczeń korzystający ze zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek biernego 

uczestniczenia w zajęciach swojego oddziału (grupy) na zasadzie obserwatora. W przypadku 

zwolnienia z zajęć informatyki uczeń przebywa w świetlicy szkolnej albo bibliotece. 

 

§ 48 

1. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach z religii/etyki może nastąpić w każdym czasie i 

traktowana jest jako zmiana oświadczenia woli rodziców. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć religii lub etyki na podstawie zmiany 

oświadczenia, uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych  i rocznych,                 

a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów. 

3. Jeżeli rezygnacja z nauczania religii/etyki  nastąpiła po zakończeniu klasyfikacji rocznej 

lub końcowej, ocena z religii będzie umieszczona na świadectwie szkolnym i będzie wliczana 

do średniej. Jeżeli rezygnacja nastąpiła przed zakończeniem klasyfikacji, ocena nie będzie 

wystawiona. 

4. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, na świadectwie 

wpisuje się jedną ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych 

ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. 

5. Jeżeli ocena ustalona jako średnia ocen z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych  

z zajęć religii i zajęć etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby 

całkowitej w górę. 

6. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach religii, etyki lub wychowania do życia w rodzinie 

w czasie trwania tych zajęć  przebywa na zajęciach świetlicowych albo bibliotece. 
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§ 49 

1. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego można wprowadzić tzw. „szczęśliwy numerek”, 

zwalniający ucznia w danym dniu z odpowiedzi ustnej oraz sprawdzianu. 

 

§ 50 

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3)  dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4)  dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7)  okazywanie szacunku innym osobom. 

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

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,      

w tym poradni specjalistycznej. 

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1)  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

4. Na początku roku szkolnego (nie później niż do 30 września) wychowawcy informują 

uczniów na godzinie wychowawczej, a ich rodziców podczas pierwszego w roku szkolnym 

zebrania o zasadach oceniania zachowania. Poinformowanie  uczniów oraz ich rodziców 

zostaje udokumentowane odpowiednimi zapisami w dzienniku klasowym. 

5. W klasach I –III ocena zachowania śródroczna jest zawarta w arkuszach przygotowanych 

przez nauczycieli uczących w klasach I-III, a roczna jest oceną opisową. 

 

§ 50 

1.W klasach I –III przyjmuje się następujące kryteria oceniania: 

1) ocena wyróżniająca - uczeń odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań              

i zobowiązań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. 

Jest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów. Zgodnie i twórczo 

współpracuje w zespole. Jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny i kulturalny. 

W kontaktach z osobami dorosłymi i kolegami posługuje się poprawną polszczyzną. 

Dotrzymuje zawartych umów. Doskonale radzi sobie z różnymi problemami życia 

codziennego. Dba o bezpieczeństwo własne i innych; 

2)  ocena bez zastrzeżeń - uczeń w miarę swoich możliwości stara się wywiązywać ze swoich 

obowiązków, aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Zachowuje się kulturalnie, używa form 

grzecznościowych, jest koleżeński, uczynny. Stara się dotrzymywać warunków zawartych 

umów. Jest koleżeński wobec rówieśników, potrafi współpracować w zespole. Zna zasady 

bezpieczeństwa w czasie zabaw, zajęć i ich przestrzega; 

3) ocena niezadowalająca - uczeń zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego 

zachowania. Ma jednak trudności z ich przestrzeganiem. Rozumie na czym polega 

koleżeństwo. Ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji. Używa 

wulgarnego słownictwa. Ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami budzą 

zastrzeżenia. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań. Zna podstawowe 

zasady bezpieczeństwa, ale nie zawsze ich przestrzega. 

2. W klasach IV –VIII oraz gimnazjalnych oceną zachowania śródroczną i roczną ustala się 

wg następującej skali: 

1)  wzorowe; 

2)  bardzo dobre; 

3)  dobre; 
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4)  poprawne; 

5)  nieodpowiednie; 

6)  naganne. 

3. W klasach I –VIII oraz klasach gimnazjlnych ustala się ocenę  z zachowania na podstawie 

uzyskanych punktów: 

a)Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 120 pkt., które w zależności od 

prezentowanej postawy w ciągu semestru (roku) może   zwiększyć lub tracić. 

b)Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach oceny 

zachowania- zachowanie pozytywne. 

c)Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach 

oceny zachowania – zachowania   negatywne. 

d)Sposób przyznawania punktów; 

▪nauczyciele nie uczący w danej klasie i pracownicy szkoły informują 

wychowawcę o potrzebie wpisania punktów dodatnich lub ujemnych – 

wychowawca dokonuje stosownego wpisu; 

▪ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy po uwzględnieniu: 

                     -  samooceny ucznia, 

                     -  opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia, 

                     -  opinii klasy, 

                     -  opinii wszystkich pracowników szkoły, 

▪Uczeń, który uzyska 50 i więcej punktów ujemnych, bez względu na wynik 

sumowania, nie może otrzymać najwyższych ocen z zachowania, tzn. oceny 

wzorowej i bardzo dobrej; natomiast uczeń, który uzyska 150 punktów 

ujemnych nie może otrzymać oceny dobrej z zachowania. 

▪Uczeń, który dopuszcza się czynu zagrażającego bezpieczeństwu i życiu 

innych otrzymuje ocenę naganną  bez względu na liczbę punktów, które 

wcześniej zgromadził. 

 

      Nauczyciele i pracownicy szkoły mają do dyspozycji określoną w kryteriach oceny 

zachowania liczbę punktów. 

                                             

PUNKTY DODATNIE 

1) udział w konkursie szkolnym 10 pkt  każdorazowo 

2) udział w konkursie międzyszkolnym 20 pkt każdorazowo 

3) laureat (I-III), wyróżnienie w konkursie        

    międzyszkolnym 

20 pkt każdorazowo 

4) funkcja w klasie 10 pkt każdorazowo 

5) funkcja w szkole 20 pkt każdorazowo 

6) zawody sportowe szkolne 10 pkt  każdorazowo 

7) zawody sportowe międzyszkolne 20 pkt każdorazowo 

8) pomoc podczas szkolnej imprezy 10 pkt każdorazowo 

9) praca na rzecz klasy i szkoły 10 pkt każdorazowo 

10) pomoc kolegom w nauce 10 pkt każdorazowo 

11) punktualność i uspraw. nieobec. 20 pkt jeden raz w ciągu 

semestru 

12) aktywność pozaszkolna 20 pkt jeden raz w ciągu 

semestru 

13) za ogólną postawę – kultura osobista 10 pkt, 

- stosunek do obowiązków szkolnych 10 pkt, 

20 pkt jeden raz w ciągu 

semestru 

14)udział w projekcie edukacyjnym do 20 pkt 20 pkt jeden raz w ciągu roku 

15) pochwała dyrektora 20 pkt jeden raz w ciągu 

semestru 
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16)inne* 10-20 pkt każdorazowo 

* nauczyciel wpisuje z jakiego powodu 

 

PUNKTY UJEMNE 

1) niewłaściwy stosunek do realizacji  projektu 

edukacyjnego do 20 pkt 

20 pkt jeden raz w ciągu roku 

2) przeszkadzanie na lekcjach 5 pkt każdorazowo 

3) niewykonywanie poleceń nauczyciela 5 pkt każdorazowo 

4) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela 10 pkt każdorazowo 

5) ubliżanie innym 10 pkt każdorazowo 

6) zaczepki słowne 5 pkt każdorazowo 

7) zaczepki fizyczne 10 pkt każdorazowo 

8) bójka 30 pkt każdorazowo 

9) wulgarne słownictwo 10 pkt każdorazowo 

10) niszczenie sprzętu szkolnego 20 pkt każdorazowo 

11) niszczenie rzeczy innych 10 pkt każdorazowo 

12) zaśmiecanie otoczenia 5 pkt każdorazowo 

13) spóźnianie się na lekcje 1 pkt każdorazowo 

14) niewykonywanie zobowiązań 10 pkt każdorazowo 

15) niestosownie się do zasad określających strój 

ucznia 

5 pkt każdorazowo 

16) opuszczenie 1 lekcji bez usprawiedliwienia 1 pkt każdorazowo 

17) wychodzenie poza teren szkoły 10 pkt każdorazowo 

18) wyłudzanie pieniędzy 50 pkt każdorazowo 

19) kradzież 50 pkt każdorazowo 

20) palenie papierosów 25 pkt każdorazowo 

21) picie alkoholu 50 pkt każdorazowo 

22) inne* (w tym upomnienie dyrektora) 10-50 pkt każdorazowo 

*nauczyciel wpisuje z jakiego powodu 

4.Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczną. Rada pedagogiczna mocą uchwały 

może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie 

zachował trybu przewidzianego w niniejszym systemie oceniania. 

5.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych. 

6.Oceny zachowania ucznia dokonuje się pod koniec każdego semestru nauki. 

7.Ocenę końcoworoczną zachowania ustala się jako średnią punktów z dwóch semestrów. 

8.Za kryterium oceny zachowania IV-VIII i klasach gimnazjalnych przyjmujemy liczbę 

punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z w/w zasadami: 

wzorowe 200 pkt i więcej 

bardzo dobre 170 – 199 pkt 

dobre 120 – 169 pkt 

poprawne 80 – 119 pkt 

nieodpowiednie 20 – 79 pkt 

naganne mniej niż 20 pkt 

 

W klasach I-III 

wyróżniające 170 pkt i więcej 

bez zastrzeżeń 80 – 170 pkt 

niezadowalające mniej niż 80 pkt 
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W przypadku, gdy zachowanie ucznia spowoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych osób 

lub przerwanie zajęć szkolnych, uczeń otrzymuje naganną ocenę z zachowania bez względu 

na ilość otrzymanych wcześniej punktów dodatnich. 

 

§ 51 

1. Nauczyciele przedmiotu mają obowiązek poinformowania ucznia o przewidywanej dla 

niego ocenie śródrocznej lub rocznej na 21 dni przed śródrocznym, bądź rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

 2. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych         

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) w ciągu 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w ust. 1, uczeń lub jego rodzice 

składają w sekretariacie pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

rocznej ze wskazaniem, o jaką ocenę uczeń się ubiega; 

2) Dyrektor informuje o tym fakcie nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, który pisemnie 

określa zakres materiału oraz konieczne wymagania do uzyskania oceny wskazanej we 

wniosku z określeniem terminów w jakich uczeń winien materiał opanować i wykazać się 

jego znajomością nie później jednak niż 3 dni przed klasyfikacją roczną; 

3) rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną informację od nauczyciela, której kopię 

przechowuje się w dokumentacji klasy do czasu ukończenia lub  opuszczenia przez ucznia 

szkoły. 

3.  Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, o którą ubiegał        

się we wniosku, jeśli spełni poniższe warunki: 

1) dopełni trybu określonego w ust. 2; 

2) wypełni wszystkie zalecenia nauczyciela, o których mowa w ust. 2. 

4. Uczeń może także uzyskać wyższą śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną, jeśli 

nauczyciel uzna, że spełnił kryteria na daną ocenę do terminu klasyfikacji.    

 

§ 52 

1. Wychowawcy klas mają obowiązek poinformowania ucznia o przewidywanej dla niego 

śródrocznej lub rocznej ocenie z zachowania na 21 dni przed śródrocznym, bądź rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

2. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych 

ocen z zachowania: 

1)w ciągu 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w ust. 1, uczeń lub jego rodzice 

składają w sekretariacie pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

rocznej ze wskazaniem o jaką ocenę uczeń się ubiega; 

2)Dyrektor informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, który pisemnie określa warunki, jakie 

musi spełnić uczeń do uzyskania oceny wskazanej we wniosku z określeniem terminów w 

jakich to powinno nastąpić, nie później jednak niż 3 dni przed klasyfikacją roczną; 

3)rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną informację od nauczyciela, której kopię 

przechowuje się w dokumentacji klasy do czasu ukończenia lub opuszczenia przez ucznia 

szkoły. 

3. Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zachowania, o którą ubiegał się 

we wniosku, jeśli spełni poniższe warunki: 

1)dopełni trybu określonego w ust. 2; 

2)wypełni wszystkie zalecenia nauczyciela, o których mowa w ust. 2. 

4. Uczeń może uzyskać wyższą śródroczną lub roczną ocenę zachowania jeśli nauczyciel 

uzna, że spełnił kryteria na daną ocenę do terminu klasyfikacji. 

 

§ 53 

1.Najpóźniej na 3 dni przed śródrocznym lub rocznym kwalifikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele przedmiotów mają obowiązek wpisania ustalonych przez siebie 
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ocen i powiadomienia o nich uczniów, podobnie wychowawcy klas wystawiają ocenę  z 

zachowania i powiadamiają uczniów. 

2. W przypadku nieobecności nauczyciela lub wychowawcy oceny wpisuje wyznaczony przez 

Dyrektora nauczyciel. 

 

§ 54 

1. Rok szkolny dzieli się na 2 semestry: pierwszy trwa do 31 stycznia danego roku, drugi do 

końca zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego.  

2.  Klasyfikowanie roczne w klasach: 

1) I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

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

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

 2) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania            

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

z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z  zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia. 

4. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

 

§ 55 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia 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 pisemną prośbę rodziców  ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny 

poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nie później niż dzień przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a termin egzaminu uzgodniony zostaje z rodzicami. 

6.  Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w przypadku ucznia 

spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą - także rodzaje zajęć edukacyjnych, z których 

nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego, skład komisji powołanej do 

przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia 

prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego 

przebiegu określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania. Ocena uzyskana w 

wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

7. Na ustny wniosek ucznia lub jego rodziców  skierowany do przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej lub pisemny wniosek skierowany do Dyrektora szkoły po zakończeniu 

egzaminu, sprawdzona i oceniona egzaminacyjna praca ucznia wraz z protokołem (jego 

kopią) jest udostępniana wyłącznie uczniowi lub jego rodzicom do wglądu na terenie szkoły            

w miejscu i czasie wskazanym przez adresata wniosku, przy jego stałej obecności, Nie 

przewiduje się przekazywania, kopiowania, fotografowania i wypożyczania do kopiowania 

ww. dokumentów 
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§ 56 

1 Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny w terminie do 2 dni roboczych od dnia posiedzenia klasyfikacyjnego Rady 

Pedagogicznej 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

3. 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 powołuje komisję, której tryb, sposób 

postępowania oraz procedurę określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania. 

 

§ 57 

1. Uczeń klasy I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku oceniono pozytywnie. 

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

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

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

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po 

zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

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

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

4. Uczeń klasy IV–VIII oraz klas gimnazjalnych otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania uzyskał 

oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem § 68 ust. 3. 

 

§ 58 

Uczniom uczęszczającym na dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz religię lub etykę do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

§ 59 

1. Egzamin poprawkowy ma prawo zdawać uczeń, który na koniec roku szkolnego uzyskał 

jedną lub dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć. 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w przypadku ucznia, 

który z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                   

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora, nie później niż do końca września. 

4. Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia 

prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego 

przebiegu określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania. 

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę     

z zastrzeżeniem § 56 ust. 2 i 3. 

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz 

promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 
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7. Na ustny wniosek ucznia lub jego rodziców  skierowany do przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej lub pisemny wniosek skierowany do Dyrektora szkoły po zakończeniu 

egzaminu sprawdzona i oceniona egzaminacyjna praca ucznia wraz z protokołem (jego kopią) 

jest udostępniana wyłącznie uczniowi lub jego rodzicom do wglądu na terenie szkoły             

w miejscu i czasie wskazanym przez adresata wniosku, przy jego stałej obecności. Nie 

przewiduje się przekazywania, kopiowania, fotografowania i wypożyczania do kopiowania 

ww. dokumentów. 

 

§ 60 

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

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej oraz, w przypadku uczniów klas gimnazjalnych, przystąpił 

do egzaminów zewnętrznych oraz zrealizował projekt edukacyjny. 

5. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania. 

 

§ 61 

Sposoby motywowania uczniów: 

1)udział w kołach zainteresowań; 

2)wyróżnienia i nagrody; 

3)pochwały i uwagi pozytywne; 

4)dostrzeganie wysiłku uczniów. 

 

§ 62 

1. Ewaluacja szkolnych zasad oceniania polega na weryfikacji efektywności jego stosowania. 

2. Sposoby realizacji: 

1)gromadzenie informacji zwrotnej od różnych podmiotów (nauczyciel – uczeń – rodzice – 

Dyrektor); 

2)opracowanie narzędzi do badań np. rozmowy z uczniami, nauczycielami, obserwacje zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli, ankiety itp., spotkania Rady Pedagogicznej, Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Rodziców, spotkania z rodzicami; 

3)monitorowanie, korygowanie niedociągnięć ujawnionych w procesie stosowania 

wewnątrzszkolnego oceniania. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 63 

1. W Szkole przestrzegane są wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka. 

2. W szczególności uczeń ma prawo do: 

1)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2)zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów; 

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

4)opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa; 

5)swobody w wyrażaniu myśli i przekonań; 

6)sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów; 
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7)powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; 

8)rozwijania swych zainteresowań i zdolności; 

9)odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii; 

10)uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

11)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru 

biblioteki; 

12)korzystania z poradnictwa oraz terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej; 

13)uczestnictwa i organizowania imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych                    i 

rozrywkowych; 

14)wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową; 

15)odwołania się od oceny z zachowania na zasadach określonych w szczegółowych 

kryteriach oceny z zachowania. 

 

 

 

§ 64 

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

Dyrektora. 

2. Dyrektor zobowiązany jest załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż       

w ciągu miesiąca i zawiadomić o sposobie jej załatwienie ucznia oraz jego rodziców. 

 

§ 65 

Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i 

wsparcie, Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, pomoc logopedyczną oraz 

pomoc materialną w postaci stypendiów, zapomóg socjalnych i dożywiania na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 66 

Uczeń ma obowiązek:  

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

uczestniczyć, a także nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie; 

2) przedstawiać w terminie siedmiu dni, po powrocie na zajęcia, pisemne 

usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie: 

• zaświadczenia lekarskiego, 

• oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności; 

3)  noszenia schludnego stroju oraz obuwia zmiennego; 

4) w dni obchodów uroczystości szkolnych noszenia stroju galowego tzn.: ciemnej 

spódniczki lub spodni i białej bluzki lub koszuli 

5) godnie reprezentować Szkołę ; 

6) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Szkoły 

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

8) pilnować własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych 

do Szkoły; 

9) wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na czas trwania zajęć 

edukacyjnych; 

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

11) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny zachowania; 

12) przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu Szkoły 

oraz regulaminów i procedur obowiązujących na terenie Szkoły; 

13) przestrzegać zarządzeń Dyrektora. 

  

§ 67 

Uczeń może otrzymać nagrodę za: 
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1)wzorowe zachowanie; 

2)pracę na rzecz Szkoły; 

3)wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub sztuce. 

 

§ 68 

Ustala się następujące rodzaje nagród: 

1)pochwała ustna nauczyciela w oddziale w obecności uczniów; 

2)pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców; 

3)pochwała ustna Dyrektora w obecności uczniów; 

4)pochwała pisemna Dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców; 

5)dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa. 

 

§ 69 

1. Uczeń podlega karze za: 

1)naruszenie praw i obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzszkolnych; 

2)lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych; 

3)naruszanie podstawowych zasad współżycia na terenie szkoły. 

2. Kara powinna być adekwatna do popełnionego naruszenia. 

3. Zakazane jest stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 

4. O zastosowanej wobec ucznia karze zawiadamia się rodziców. 

 

§ 70 

1. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1)upomnienie ustne nauczyciela, wychowawcy klasy lub dyrektora Szkoły; 

2)nagana wychowawcy klasy lub dyrektora Szkoły; 

3)zawieszenie w prawach do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych oraz imprezach 

klasowych i szkolnych na okres od jednego do  miesięcy; 

4)przeniesienie do innego oddziału po decyzji Rady Pedagogicznej. 

 

§ 71 

1. Uczeń ma prawo odwołania się od nałożonej kary. 

2. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

3. Odwołanie od kary nałożonej przez nauczyciela lub wychowawcę klasy uczeń lub jego 

rodzic składa na piśmie do Dyrektora w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji   

o wymierzeniu kary. 

3. Odwołanie rozpatrywane jest przez Dyrektora w terminie 14 dni. 

4. Odwołanie od kary nałożonej przez Dyrektora Szkoły uczeń lub jego rodzic składa na 

piśmie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

 

ROZDZIAŁ VIII 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY 

 

§ 72 

1  W Szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: 

nauczyciela wspomagającego, asystenta lub pomoc nauczyciela, specjalistów, a także 

innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa 

w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, 

oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 

 

§ 73 
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1. Nauczyciel, wykonując pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest dpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem nauczyciela oraz 

podstawowymi funkcjami Szkoły polega w szczególności na: 

1) zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, 

a zwłaszcza w czasie przydzielonych zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub 

opiekuńczych, wyznaczonych dyżurów nauczycielskich oraz podczas 

organizowanych wycieczek i uroczystości szkolnych; 

2) kontrolowaniu obecności uczniów oraz miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) podnoszeniu oraz aktualizowaniu wiedzy i umiejętności zawodowych w dostępnych 

formach doskonalenia; 

4) organizowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy, dbałości o powierzone pomoce 

dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

5) zapewnieniu właściwego poziomu nauczania i wychowania powierzonych mu 

uczniów poprzez planową realizację podstawy programowej oraz dostosowanego 

programu nauczania lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć 

edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych, zgodnie z jego kwalifikacjami 

zawodowymi oraz umiejętnościami; 

6) poinformowaniu, na początku każdego roku szkolnego, uczniów oraz ich rodziców 

o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych 

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; sposobach 

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie otrzymania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 

7) dbaniu o poprawność językową i kulturę osobistą wszystkich uczniów; 

8) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i udzielaniu niezbędnej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach; 

9) podmiotowym traktowaniu każdego ucznia, wspieraniu jego rozwoju, 

indywidualizowaniu pracy z nim na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych; 

10) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach 

określonych w odrębnych przepisach; 

11) jawnym, bezstronnym, sprawiedliwym i obiektywnym ocenianiu wspierającym 

każdego ucznia wg zasad obowiązujących w Szkole; 

12) dostarczaniu rodzicom uczniów informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz 

o szczególnych uzdolnieniach; 

13) prowadzeniu z uczniami dodatkowych zajęć, uwzględniających ich potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne albo zainteresowania, wynikających z odrębnych 

przepisów; 

14) realizowaniu zadań wyznaczonych w planie pracy Szkoły na dany rok szkolny; 

15) systematycznym i właściwym prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania, 

wychowania i opieki; 

16) aktywnym uczestniczeniu w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pracach zespołów 

zadaniowych albo jej komisjach; 

17) przestrzeganiu zapisów Statutu i postanowień przepisów prawa. 

3. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, nauczyciel przede wszystkim: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada za ich życie, 

zdrowie i bezpieczeństwo, w szczególności poprzez reagowanie na wszystkie 

dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie, zwracanie uwagi na osoby postronne 
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przebywające na terenie Szkoły lub wszelkie dostrzeżone zdarzenia noszące 

znamiona przestępstwa albo stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów; 

2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez: 

a) planową realizację podstawy programowej oraz wybranego programu nauczania 

lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć edukacyjnych, 

b) formułowanie wymagań edukacyjnych, 

c) stosowanie metod i form pracy dostosowanych do sposobu uczenia się ucznia, 

d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzone zajęcia, 

e) właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania; 

3) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

4) w oparciu o rozpoznane potrzeby udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu 

niepowodzeń szkolnych, a w przypadkach szczególnych dostosowuje wymagania; 

5) bezstronnie, rzetelnie i sprawiedliwie ocenia postępy i osiągnięcia edukacyjne 

ucznia, stosuje wspierającą i motywacyjną funkcję oceny poprzez właściwe 

uzasadnianie; 

6) sprawdzone pisemne prace odpowiednio udostępnia uczniom oraz ich rodzicom; 

7) permanentnie doskonali umiejętności dydaktyczne oraz podnosi poziom wiedzy 

merytorycznej, w szczególności poprzez pracę własną oraz korzystanie ze szkolnych 

i pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej: kursów, warsztatów 

i konferencji metodycznych i szkoleń; 

8) bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, w tym zespołów zadaniowo-

problemowych i przedmiotowych; 

9) dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny. 

4. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli 

regulują odrębne przepisy. 

 

§ 74 

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej oraz jej komisji i zespołów. 

2. Dyrektor może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu. 

4. Zespół pracuje według sporządzonego planu. Z prac zespołu sporządzany jest raport, 

który przewodniczący zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej. 

 

§ 75 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia na danym etapie edukacyjnym tworzą zespół. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny w oparciu o plan pracy 

Szkoły. 

4. Zadania zespołu obejmują: 

1) ustalenie propozycji szkolnego zestawu programów nauczania i dobór 

podręczników; 

2) modyfikowanie tego zestawu w miarę potrzeb; 

3) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji zestawu 

programów nauczania, korelowania i integrowania treści nauczania przedmiotów 

pokrewnych, a także uzgadniania decyzji doboru tych programów; 

4) opiniowanie własnych, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania; 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

6) koordynację oddziaływań wychowawczych prowadzonych w Szkole; 

7) współpracę ze specjalistami i instytucjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną oraz w sprawach wychowawczych i opiekuńczych; 
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8) rozpoznawanie wśród uczniów warunków psychofizycznych, zdrowotnych, 

rodzinnych i materialnych oraz wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o udzielenie 

specjalistycznej pomocy uczniom jej potrzebującym. 

4. Nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej wspólnie ustalają szczegółowe zasady 

formułowania ocen opisowych (klasyfikacyjnej oraz zachowania) oraz informują o nich 

uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego. 

 

§ 76 

1. Wychowawca, sprawując opiekę nad uczniami danego oddziału, realizuje zadania 

określone dla nauczycieli oraz dodatkowe zadania wychowawcze i opiekuńcze, 

a w szczególności: 

1) tworzy warunki wspomagające rozwój każdego ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów oddziału; 

3) rozwija ich umiejętności rozwiązywania problemów życiowych; 

4) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

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

1) diagnozuje warunki życia i otacza indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami): 

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki 

i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych podczas godzin do dyspozycji 

wychowawcy; 

3) zapoznaje uczniów oraz ich rodziców z obowiązującymi w Szkole zasadami 

oceniania zachowania, a także warunkami i trybem otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

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

uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych 

trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki 

i wsparcia; 

5) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, w celu: 

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

b) określenia i realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy oraz społeczności szkolnej, 

d) przekazywania im informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz 

zachowaniu uczniów swojego oddziału, a także o przeciwdziałaniu trudnościom 

i niepowodzeniom szkolnym; 

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb, także zdrowotnych, 

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

7) udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia, wyboru zawodu itd.; 

8) kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na zasadach tolerancji 

i poszanowania godności osoby ludzkiej; 

9) prowadzi określoną przepisami dokumentację przebiegu nauczania oraz pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 77 

1. Wychowawca koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

swojego oddziału. 

2. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym określenie 
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warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki, jest zadaniem zespołu 

utworzonego odpowiednio z nauczycieli, wychowawcy i specjalistów prowadzących 

zajęcia z dzieckiem lub uczniem. 

 

§ 78 

1. Pedagog koordynuje udzielaną w Szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla 

dzieci i młodzieży oraz współdziała z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i 

innymi specjalistami oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na 

przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. 

2. Do zadań pedagoga i psychologa 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 pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb. 

4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży. 

5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów. 

6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

8) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w: 

a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i 

ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

przedszkola, szkoły i placówki; 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;  

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i 

nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

 3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

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

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

szkoły i placówki,  
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b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) informowanie o zawodach istniejących na rynku pracy; 

2) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia; 

3) wskazanie uczniom przesłanek, jakimi należy kierować przy wyborze szkoły 

ponadpodstawowej; 

4) przedstawianie informacji na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych; 

5) informowanie o wymaganiach na rynku pracy; 

6) kształtowanie umiejętności i konsekwencji podejmowania samodzielnej decyzji. 

5. W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole Dyrektor wyznacza pedagoga lub 

innego specjalistę albo wychowawcę lub nauczyciela planującego i realizującego zadania 

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli. 

7. Specjaliści, o których mowa w ust. 2–4, realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora 

Szkoły oraz prowadzą dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie 

z odrębnymi przepisami, w szczególności dzienniki, do których wpisują tygodniowy plan 

swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona 

i nazwiska uczniów objętych różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziałają przy 

wykonywaniu wyznaczonych zadań. 

 

§ 79 

1.Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnieni w celu 

współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

w szczególności: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie 

z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą 

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, realizowanych przez 

nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, w doborze form i metod 

pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

2. Asystent i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły. 

3. Do zadań asystenta w szczególności należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie wychowawcy świetlicy. 

Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy 

świetlicy. 

4. Do zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy wspomaganie nauczyciela 

w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, dbanie o ład i porządek w czasie tych zajęć oraz po ich zakończeniu, 

a także wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych. Pomoc nauczyciela 

wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy. 
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§ 80 

1. Zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego działania Szkoły, 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w stanie zapewniającym bezpieczeństwo uczniów, dbanie 

o ład i czystość w budynku szkolnym i wokół niego. 

2. Pracownicy niepedagogiczni mogą być zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych albo na 

stanowiskach pomocniczych i obsługi. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników niepedagogicznych ustala 

Dyrektor. 

 

§ 81 

1 Każdy pracownik Szkoły zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone 

sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

2. Każdy pracownik: 

1)zobowiązany jest zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, 

zwrócić się o podanie celu pobytu i ewentualnie zobowiązać do opuszczenia terenu szkoły; 

2)powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów. 

  

ROZDZIAŁ IX 

SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE 

WOLONTARIATU 

 

§ 82 

1.W Szkole działa rada wolontariatu, którego działania określone są w regulaminie 

działalności klubu. Regulamin opracowuje opiekun klubu we współpracy z nauczycielami 

2. Wyznaczone cele i działania Szkolnego Klubu Wolontariusza realizowane są w 

szczególności poprzez: 

1) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem; 

2) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych; 

3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych; 

4) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego; 

5) kształtowanie umiejętności działania w zespole; 

6) zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach. 

7) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze 

regularnym i akcyjnym. 

3. Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez: 

1) przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych; 

2) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy; 

3) propagowanie idei włączenia się w pracę wolontariatu wśród uczniów; 

4) systematyczne zebrania członków wolontariatu; 

5) monitorowanie działalności wolontariuszy. 

4. Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel opiekun SU. 

 

 

ROZDZIAŁ X 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

§ 83 

1.Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

dalszej drogi kształcenia. 
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§ 84 

1. Celem głównym WSDZ jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego 

kształcenia i zawodu oraz  wykształcenie u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. 

2. Osiągnięciu celów ogólnych służą cele szczegółowe, dzięki którym uczniowie: 

1) rozwijają umiejętności pracy zespołowej; 

2) wiedzą, jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty; 

3) posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia WSDZ:  

1) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;  

2) rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, motywują do podjęcia 

określonych działań;  

3) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji lub kierują do 

specjalistów; 

4) znają ofertę szkół, zasady rekrutacji i udostępniają te informacje zainteresowanym 

uczniom; 

5) włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji 

i doradztwa zawodowego w Szkole, 

6) posiadają wiedzę na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.  

 

§ 85 

1.Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor Szkoły.  

2.Za prowadzenie doradztwa odpowiada pedagog, który opracowuje „Szkolny program 

doradztwa zawodowego" zawierający m.in. plan działań zawodoznawczych na dany rok 

szkolny. 

3.Za realizację treści i zadań zawartych w planie działań na dany rok szkolny odpowiedzialni 

są wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole oraz inne osoby wspomagające 

działania doradcze. 

 

ROZDZIAŁ XI 

ZAPISY DOTYCZĄCE UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH 

 

§ 86 

1.Uczniowie klas gimnazjalnych biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 

2.Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3.Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać 

poza te treści. 

4.Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i 

obejmuje następujące działania: 

1)wybranie tematu projektu edukacyjnego; 

2)określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

3)wykonanie zaplanowanych działań; 

4)publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

5.Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa „Regulamin realizacji 

projektów edukacyjnych”. 

6.Kryteria oceniania zachowania ucznia klas gimnazjalnych zawarte w ocenianiu 

wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 

7.Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach 

realizacji projektu edukacyjnego. 
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8.Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

9.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 

 W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

 

ROZDZIAŁ XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 87 

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom 

społeczności szkolnej. 

2. Statut jest opublikowany w formie pisemnej i dostępny jest dla każdego ucznia, 

nauczyciela i rodzica. 

2. Regulaminy, procedury oraz inne przepisy wewnątrzszkolne nie mogą być niezgodne z 

zapisami niniejszego statutu. 

 

§ 88 

1. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej 2/3 składu rady. 

2. Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna, dyrektor opracowuje tekst ujednolicony. 

 

§ 89 

1.  Niniejszy statut obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                                                             

 

 

………………….………………… 

(miejscowość, data) 

 


