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DZIAŁ I 
Rozdział 1 

Przepisy definiujące 
 

§ 1.1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową  z siedzibą  

w Wilkowej 47; 

2) oddziale przedszkolnym- należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające  

do oddziału przedszkolnego, w tym realizujące  roczne przygotowanie przedszkolne 

zorganizowane w szkole podstawowej; 

3) dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  

w Wilkowej; 

4) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Wilkowej; 

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 

2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59); 

6) statucie - należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Wilkowej; 

7) uczniach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie 

przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej; 

8) rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka  

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

9) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono 

oddział w szkole; 

10) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej; 

11) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty; 

12) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Łubnice  z  siedzibą  

w Urzędzie Gminy w Łubnicach; 

13) obsługę finansowo- księgową - należy przez to rozumieć Księgowość Szkolna  

w Urzędzie Gminy w Łubnicach. 
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Rozdział 2 
Podstawowe informacje o szkole 

 
§ 2.1. Szkoła Podstawowa w Wilkowej jest placówką publiczną. 

2. Siedzibą szkoły jest budynek Wilkowa 47. 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Łubnice. 

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

5. Szkoła jest jednostką budżetową, a jej obsługę administracyjną, finansową, 

organizacyjną i prawną zapewnia organ prowadzący.  

§  3.1.Szkoła używa pieczęci: 

1) okrągłej – dużej i małej do pieczętowania świadectw i legitymacji;              

2) podłużnej z napisem: „Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowej, 28-232 Łubnice, 

woj. świętokrzyskie, tel. 15 865-96-80, NIP 866-15-73-004  

REGON 001186343; 

2. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego 

upoważnione. 

§ 4.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 

2. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 

dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów określają odrębne przepisy. 

§ 5.1. Szkoła prowadzi nauczanie i wychowanie w: 

1) oddziałach szkolnych I-VIII w zakresie szkoły podstawowej; 

2) oddziale przedszkolnym. 

2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielony na dwa 

etapy edukacyjne: 

1) pierwszy etap edukacyjny obejmujący klasy I - III edukacja wczesnoszkolna; 

2) drugi etap edukacyjny obejmujący klasy IV - VIII. 

§ 6.1. Obwód szkoły ustala organ prowadzący. 

2. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

§ 7.1.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat i trwa nie dłużej,  

niż do ukończenia osiemnastego roku życia. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 

dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat, jeśli w roku 
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poprzedzającym korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię  

o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 

3. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego i jego 

odroczeń określają odrębne przepisy. 

4. Na zasadach określonych w ustawie dyrektor może zezwolić uczniowi  

na indywidualny program lub tok nauki albo spełnianie obowiązku szkolnego poza 

szkołą pod warunkiem składania egzaminu klasyfikacyjnego. 

§ 8.1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada i wykorzystuje: 

1) sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę z kącikiem czytelniczym; 

3) szatnię; 

4) salę zajęć ruchowych; 

5) pracownię komputerową; 

6) kuchnię z jadalnią; 

7) plac zabaw; 

8) kompleks rekreacyjno-sportowy; 

9) łazienki dla dzieci i personelu; 

10) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze; 

11) salę oddziału przedszkolnego; 

12) gabinet dyrektora; 

13) pokój nauczycielski. 

§ 9. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu. 

§10. Na zasadach określonych w ustawie w szkole mogą działać z wyjątkiem partii  

i organizacji politycznych stowarzyszenia i inne organizacje, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzająca i wzbogacająca formy 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

§11. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne 

przepisy. 
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DZIAŁ II 
Rozdział 1 

Cele i zadania szkoły 
 

§ 12.1.Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego 

oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści 

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści  

i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli  

i rodziców. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele: 

1) umożliwia uczniom nabywanie i rozwijanie umiejętności poprawnego  

i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych 

działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania 

nawyków społecznego współżycia; 

2) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić  

od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;  
3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy  

na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie 

kształcenia; 

4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację 

świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko  

do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje  

do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 

intelektualnego oraz fizycznego;  

5) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania 

wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie,  

w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;  

a) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka; 

b) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;  

6) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka  

oraz jego indywidualne zdolności twórcze;  

7) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego  

oraz postaci realistycznych od fantastycznych;  
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8) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, 

społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego 

doświadczeniu;  

9) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym 

 i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną; 

10) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie  

mu równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania 

na rzecz innych dzieci;  

11) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu  

w społeczności szkolnej; 

12)  kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność 

fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego  

i duchowego; prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci  

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; 

13)  kształtuje świadomość ekologiczną; 

14) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, 

oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej  

w perspektywie kultury europejskiej; 

15)  kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 

16) rozbudza i rozwija uczucia patriotyczne; 

17) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne 

wspólnoty lokalnej; 

18) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego; 

19) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych 

 i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych 

zainteresowań uczniów; 

20) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

21) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz 

zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni  

i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej; 

22) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość; 
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23) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele); 

24) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek  

dla godności innych osób; 

25)  rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność 

 i przedsiębiorczość; 

26) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki; 

27) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

28) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

29) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszej edukacji. 

 

Rozdział 2 
Sposoby realizacji zadań w szkole 

 
§ 13.1. Szkoła realizuje wymienione cele poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem 

optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz 

zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły poprzez: 

a) realizację podstawy programowej, 

b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć, 

c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  

d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających 

zainteresowania, 

e)  rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;  

2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej poprzez: 

a) organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych  

i kościelnych, 
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b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych, 

c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów, 

d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne 

wspólnoty lokalnej, 

e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej, 

f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów 

współczesnych,  

g) organizowanie języka mniejszości narodowej, etniczne; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły  

w szczególności poprzez:  

a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej,  

b)  organizowanie nauczania indywidualnego, 

c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie  

do szkoły, 

d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej  

lub losowej,  

e) prowadzenie zajęć specjalistycznych; 

4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:  

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,  

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,  

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania 

uzależnieniom, 

d) realizację programów profilaktycznych; 

5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje 

szczególną opiekę wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności:  

a) zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł 

zachowania w szkole,  

b) nakazuje każdemu nauczycielowi eliminowanie zachowań agresywnych,  

c) gwarantuje diagnozę zespołu uczniów, 

d) zobowiązuje wychowawcę do integrowania zespołu; 

6) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:  
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a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły,  

b) przeprowadza przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,  

c) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków,  

d) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,  

w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo, 

e) zapewnia opiekę dzieciom w oddziale przedszkolnym z chwilą przejęcia 

wychowanka do czasu przekazania wychowanka rodzicom lub innym upoważnionym 

przez nich na piśmie osobom, 

f) zagwarantuje opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,  

g) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym 

planem zajęć, 

h) wyznacza nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego 

harmonogramu dyżurów, 

i) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie  

z obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych; 

7) sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza  

nad uczniami rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie: 

     a) przeprowadzenie w pierwszych dniach września    zajęć mających na celu 

zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa  

i higieny na terenie szkoły; 

  b) zorganizowanie zajęć dotyczących bezpiecznego poruszania się po   drogach  

w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy; 

8) wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, 

wzroku i słuchu poprzez: 

a) dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale;  

b) organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, 

itp.; 

9) uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne  

są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna: 

a) daje możliwość dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną, 

b) dofinansowania obiadów w szkolnej stołówce, 

c) wyprawki szkolnej, 
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d) stypendium w sytuacjach losowych w porozumieniu z organem prowadzącym; 

10) uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 

do szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne; 

  11) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki; 

    12) podejmuje działania wychowawczo -profilaktyczne obejmujące promocję 

zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, 

korektę zachowań oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy, 

działania te realizowane są poprzez: 

a) rozmowy z pedagogiem i innymi specjalistami, 

b)  udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia, 

c) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, 

demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz, 

d)  podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej  

na uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec 

uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na godzinach 

z wychowawcą, 

e) system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań 

interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń, 

f) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne. 

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Wsparcie to realizowane  jest  przez  proces  opieki,  wychowania  i nauczania  –  

uczenia  się,  co  umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu 

działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra  

i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki  

na pierwszym etapie edukacji. 

1) Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania:  

a) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w: fizycznym,  emocjonalnym,  społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju, 

b) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę 

 i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 

c) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 



13 
 

d) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

e) dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych  

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

f) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka  

oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

g) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących 

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

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

h) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi  

oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych 

sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, 

i) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

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

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

j) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, 

k) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania 

wytworów pracy, 

l) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka, 

m) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących  

do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest 

rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz 

rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym 

etapie rozwoju, 

n) systematyczne uzupełnianie (zgoda rodziców) realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

o) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 

prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki  

w szkole, 



14 
 

p) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku 

poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, 

q)  tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania 

dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

§ 14.1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów 

nauczania oraz bezpłatnie bez względu na postać i sposób przekazuje rodzicom 

gromadzone informacje w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczące  

ich dzieci. 

2. Szkoła zaopatruje uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne  

oraz materiały ćwiczeniowe na poszczególnych etapach edukacyjnych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje określone 

odrębnymi przepisami. 
§ 15.1. Praca wychowawczo - dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu  

o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych 

etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania oraz programem 

wychowawczo - profilaktycznym szkoły. 

2. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające z Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ i Konwencji  

o Prawach Dziecka. 

  
Rozdział 3 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi 
oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 
§ 16.1. W celu realizacji podstawowych celów i zadań szkoły dla zapewnienia 

prawidłowego rozwoju uczniów szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno - 

pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc dzieciom i rodzicom, prawnym opiekunom  

w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

2. Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną  

oraz innymi instytucjami w oparciu o indywidualne ustalenia i oczekiwania osób 

wymagających pomocy. 
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3.  Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w szczególności  

w zakresie: 

1) udzielania nauczycielom pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb 

uczniów; 

2) planowania i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjnego i zawodowego; 

3) udzielania pomocy nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów 

dydaktyczno-wychowawczych; 

4) organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży 

zgodnie z bieżącymi potrzebami, w szczególności z: policją, strażą pożarną, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łubnicach, Sądem Rejonowym w Staszowie  

i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Staszowie. 

 
Rozdział 4 

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej. 

 
§ 17.1. W szkole i w oddziale przedszkolnym jest udzielana  pomoc psychologiczno -

pedagogiczna.  Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.  

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika  

w szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień;  

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej;  

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10)  z niepowodzeń edukacyjnych;  

11)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
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12)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  

za granicą.  

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu i szkole rodzicom 

uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu  

ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy 

udzielanej uczniom. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole  

jest dobrowolne i nieodpłatne.  

5.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.  

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym i szkole 

udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w oddziale 

przedszkolnym i szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

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

pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.  

7. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana  

we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

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

zwanymi dalej „poradniami”; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym i szkole   

jest udzielana z inicjatywy:  

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;  

4) nauczyciela lub wychowawcy;  

5) asystenta rodziny; 

6) kuratora; 

7) poradni. 
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9. W szkole i oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania 

nauczycieli i specjalistów, a także w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego;  

4) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;  

5) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) porad i konsultacji; 

8) warsztatów; 

9) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

10. Ponadto w oddziale przedszkolnym może być organizowane wczesne 

wspomaganie rozwoju na podstawie opinii z publicznej poradni psychologiczno -

pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.  

11. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.  

12. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  

oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie a także 

formy współpracy z rodziną określają odrębne przepisy. 

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest w formach 

zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia w zależności  

od potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły oraz w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem. 

14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce organizowana jest zgodnie  

z przepisami zawartymi w rozporządzeniu. 
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Rozdział 5 
Pomoc materialna uczniom 

 
§ 18.1.  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji 

materialnej poprzez: 

1) udzielanie pomocy materialnej: 

a) pomoc w ubieganiu się o stypendia, dopłaty z ośrodków pomocy społecznej, 

b) występowanie o pomoc do Rady Rodziców i sponsorów.  

2. Pomoc finansową, o której mowa w ust.1 pkt 1 przyznaje się na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

Rozdział 6 
Wolontariat w szkole 

 
§ 19.1. W szkole funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu. 
2. Samorząd ze swojego składu wyłania radę wolontariatu. 

3. Cele i założenia rady wolontariatu to w szczególności:  

1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariusza;  

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz 

niepełnosprawnych, chorych, samotnych; 

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy; 

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; 

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.; 

8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz  

z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, 

niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.; 

9)  promowanie życia bez uzależnień; 

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.  

4. W skład rady wolontariatu wchodzą uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia. 

5. Opiekunem rady wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają 

chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę 

potrzebującym. 
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6.  W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, 

uczniowie, rodzice. 

7.  Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, 

opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym  

lub otoczeniu szkoły. 

8.  Rada wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy  

i organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez 

szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją 

czy grupą potrzebujących. 

9. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach 

podsumowujących. 

10.  Działania Szkolnego Koła Wolontariatu regulują odrębne przepisy. 

 

DZIAŁ III 
Rozdział 1 

Organy szkoły i ich kompetencje 
 

§ 20. 1.   Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd 

Uczniowski, Rada Rodziców. 

2. Dyrektora szkoły powołuje w drodze konkursu organ prowadzący szkołę. 

3. Do obowiązków dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły, projektu 

organizacyjnego, tygodniowego rozkładu zajęć; 

2) opracowanie zakresu czynności pracowników niepedagogicznych; 

3) opracowanie regulaminu przyznawania nagród dyrektora; 

4) opracowanie regulaminu premiowania pracowników niepedagogicznych; 

5) zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki; 

6) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli  

i wychowawców, ocena ich pracy, pomoc w organizowaniu doskonalenia 

zawodowego, realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego uczniów; 

7) informowanie organu prowadzącego o działalności szkoły; 

8) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji. 

4. Dyrektor szkoły w szczególności decyduje w sprawach: 
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1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom; 

2) zatrudniania i zwalniania pracowników; 

3) premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z regulaminem,  

a także udzielania kar zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy; 

4) reprezentowania szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów  

i korespondencji. 

5.Dyrektor szkoły w szczególności odpowiada przed organem prowadzącym za: 

1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania,  

oraz za opiekę nad uczniami; 

2) bezpieczeństwo uczniów i osób znajdujących się w obiekcie szkoły podczas zajęć 

i imprez organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony p. poż. 

obiektów szkolnych; 

3) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej  

i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania; 

4) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego 

 i niniejszego statutu. 

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel 

wyznaczony przez organ prowadzący. 

7. Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska: 

1) na własna prośbę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem lub z końcem roku 

szkolnego; 

2) z inicjatywy organu nadzorującego szkołę, jeżeli otrzymał negatywną oceną 

pracy. 

8. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy 

pedagogiczni szkoły, bez względu na wymiar czasu pracy. 

9. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

10. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie  

jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków Rady zaproszeni goście.  

Mają oni głos doradczy. 

11. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub powołanych przez siebie komisjach. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

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

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę 

bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy: 
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1) przewodniczącego; 

2) organu prowadzącego szkołę; 

3) co najmniej 1/3 członków Rady. 

13. Zebrania Rady są protokołowane. 

14. Do kompetencji stanowiących Rady należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) ustalanie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego,  

w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

15. Rada ma prawo do opiniowania: 

1) arkusza organizacyjnego szkoły; 

2) projektu planu finansowego szkoły; 

3) tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

4) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych 

wyróżnień; 

5) propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowych płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

16. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy jej członków. 

17. Dyrektor może wstrzymać wykonywanie uchwały Rady, gdy stwierdzi, że jest ona 

niezgodna z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania uchwały zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna  

z przepisami prawa. 

18. Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych  

na zebraniach Rady, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,  

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

19. Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności. 

20. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. 

21. Samorząd Uczniowski działa na podstawie regulaminu, który uchwala ogół 

uczniów. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
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22. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi 

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

które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia. 

23. Prace samorządu uczniowskiego wspiera i nadzoruje opiekun samorządu 

uczniowskiego, przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 

24. Samorząd ze swojego składu wyłania radę wolontariatu. 

25. Rodzice mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji – Rady Rodziców. 

26. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

27. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu Rady Rodziców, zatwierdzanego 

przez ogólne zebranie rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem 

szkoły. 

28. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły  

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły: 

1) może brać udział w programowaniu pracy szkoły; 

2) pomagać w poprawie warunków pracy szkoły; 

3) współdziałać w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań 

opiekuńczych szkoły; 

4) organizować działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej  

w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym; 

5) podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych 

dla szkoły i uczestniczyć w planowaniu wydatków z tych środków. 

29. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo -

profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

lub wychowania szkoły lub placówki;  

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

30. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada Rodziców 

może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców. 

31. Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane  

na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. 
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32. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania 

funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

 
Rozdział 2 

Zasady współpracy organów szkoły 
 

§ 21.1. Organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku 

2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, 

wychowania i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych 

problemów szkoły. 

3. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje 

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

4. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie 

dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej. 

5. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg  

i wniosków. 

6. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji; 

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu; 

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych  

i podejmowanych działaniach i decyzjach; 

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły. 

 

Rozdział 3 
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły 

 
§ 22.1. Skargi i wnioski oraz sprawy sporne rozwiązywane są w szkole  

z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w szkolnych procedurach 

postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

2. Prowadzenie mediacji w sprawach szkolnych między działającymi w szkole 

organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do dyrektora szkoły. 
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3. Dyrektor szkoły podejmuje działania na pisemny wniosek któregoś z organów - 

stron sporu.  

4. Przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor powinien poznać stanowiska stron konfliktu 

zachowując bezstronność. 

5. Sprawy sporne dyrektor rozstrzyga zgodnie z zasadami dobra publicznego  

i z zachowaniem prawa. 

6. Uzasadnienie swojego stanowiska dyrektor przedstawia zainteresowanym stronom 

w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

 

DZIAŁ IV 
Rozdział 1 

Planowanie i organizacja pracy szkoły 
 

§ 23. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. 

2. Oddział przedszkolny w szczególności: 

1) realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę 

programową wychowania przedszkolnego; 

2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

4. Godzina zajęć obowiązkowych w oddziale trwa 60 minut. 

5. Arkusz organizacji oddziału przedszkolnego opracowany przez dyrektora szkoły 

zatwierdza organ prowadzący. 

6. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony 

przez dyrektora szkoły. 

7. Szczegółowy rozkład dnia ustala nauczyciel oddziału przedszkolnego. 

8. Oddział przedszkolny funkcjonuje według organizacji roku szkolnego 

obowiązującego w klasach I - VIII. 

9. Czas trwania zajęć oddziału przedszkolnego przeznaczony na realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin 

dziennie. 

10. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący. 

11. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra 
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Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala 

się w godzinach od 800 – 1300  
12. Podstawą przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest złożenie  

„Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego. 
13. Do ww. karty, w przypadku takiej konieczności, dołącza się dokumenty : 

14. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  

na niepełnosprawność. 

15. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz  

nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

16. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

17. Decyzję o przyjęciu dziecka trzyletniego i czteroletniego do oddziału 

przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły w sytuacji, gdy grupa dzieci realizujących 

roczny obowiązek przedszkolny  jest nieliczna, a rozwój  intelektualny, emocjonalny, 

społeczny  i fizyczny dziecka jest na takim poziomie, że pozwala mu normalnie 

funkcjonować w grupie. 

18.  Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym jest ponowne 

złożenie „Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego.” 

19. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w celu 

wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny  

w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności. 

20. Opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w czasie 

zajęć poza oddziałem przedszkolnym organizowanym przez ten oddział sprawuje 

nauczyciel prowadzący oddział przedszkolny. 

21. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej i wychowawczej i związanej  

z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela lub woźna.  

22. Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzanie i odbieranie dzieci z oddziału 

przedszkolnego. Dzieci, których odległość z miejsca zamieszkania do szkoły 

przekracza 3 km, uprawnione są do korzystania z bezpłatnego dowozu, 

organizowanego przez gminę, która również zapewnia opiekę w czasie przejazdu. 
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23. Rodzice obowiązani są do doprowadzania dzieci na wyznaczone miejsce zbiórki  

i osobistego odbioru z wyżej wymienionego miejsca po powrocie. W tym czasie 

ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. 

24. Odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego mogą dokonać osoby upoważnione 

pisemnie przez rodziców. 

25. Nadzór nad oddziałem przedszkolnym sprawuje dyrektor szkoły, w której znajduje 

się oddział. 

26. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego tworzą Radę 

Rodziców wspólnie z rodzicami uczniów szkoły. Obowiązuje ich w tym zakresie 

regulamin Rady Rodziców. 

27. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności  

za korzystanie z wyżywienia ustala organ prowadzący. 

28. Miesięczna odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu uiszczana  

jest przez rodziców z góry i stanowi koszt wyżywienia wg wartości surowca. 

29. Wysokość stawki żywieniowej równa się wysokości aktualnych kosztów surowca 

zużytego do sporządzania posiłków zgodnie z normami żywienia. 

30. Dziecko w czasie pobytu w placówce może korzystać z 2 posiłków. 

31. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją w dzienniku zajęć 

prowadzoną codziennie przez nauczyciela. 

32. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, 

nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 8 lat. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku 

szkolnego. Rodzice dziecka są obowiązani dopełnić czynności związanych  

ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego, a także zapewnić regularne 

uczęszczanie dziecka na zajęcia. 

33. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego objęte są pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

34. Dyrektor na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko 

obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba 
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odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, 

wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

35. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 

7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 9 lat.  

36. Wymieniony w ust. 35 wniosek  można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 8 lat,  nie później niż do 31 sierpnia,  odroczenie dotyczy 

roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego,  

do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię,  

z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego 

w danym roku szkolnym, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

§ 24.1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia roku 

następnego. 

2. Szczegółowy kalendarz każdego roku szkolnego- terminy rozpoczynania  

i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych 

i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie organizacji 

roku szkolnego. 

3. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni 

wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust.3 w szkole organizowane  

są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców, 

prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach. 

5. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia 

(podlegające odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie). 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych  

dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 3, 

dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego, za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe 

dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych pod warunkiem zrealizowania 

zajęć w wyznaczone soboty. 
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Rozdział 2 
Organizacja nauczania 

 
§ 25.1.  Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  

2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy: 

1) I – od dnia rozpoczęcia zajęć we wrześniu do ostatniego piątku włącznie 

poprzedzającego ferie zimowe, jeżeli wypadają one w styczniu. Jeżeli ferie zimowe 

wypadają w późniejszym terminie, I okres trwa do ostatniego piątku stycznia 

włącznie; 

2) II – od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po zakończeniu I półrocza  

lub po feriach zimowych jeśli wypadają one w styczniu do dnia zakończenia rocznych  

zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3. Uczniowie w danym roku szkolnym uczestniczą we wszystkich zajęciach 

obowiązkowych przewidzianych planem nauczania i realizują treści nauczania 

zawarte w szkolnym zestawie programów nauczania. 

4. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w tym oddziale. 

5. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy 

dydaktyczno-wychowawczej i jej skuteczności wychowawca oraz nauczyciele zajęć 

edukacyjnych prowadzą powierzony oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

6. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone  

w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

7. Liczebność oddziałów klas IV-VIII pozostaje w stanie z poprzedniego etapu 

edukacyjnego. 

8. Na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach IV-VIII dokonuje się podziału 

na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 

9. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk w pracowni 

komputerowej. 

10. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych zajęcia mogą  

być prowadzone w grupach do 24. 

11. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących  

do 26 uczniów, mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców  

lub w grupach między klasowych. 
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Rozdział 3 
Podstawowe formy działalności edukacyjnej 

 
§ 26.1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, realizowane zgodnie z ramowym planem 

nauczania; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne organizowane przez dyrektora szkoły za zgodą 

organu prowadzącego szkołę po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców: 

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

b) zajęcia, dla których nie została ustalone podstawa programowa, lecz program 

nauczania tych zajęć został włączony do programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

7) zajęcia edukacyjne umożliwiające uczniom podtrzymywanie tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz wychowanie do życia w rodzinie. 

2. W miarę posiadanych środków szkoła organizuje dodatkowe zajęcia w formie kół 

zainteresowań, których liczebność należy dostosować do zasad bezpieczeństwa  

i specyfiki zajęć. 

§ 27.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 

2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

3.  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. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący 

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

5. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień nauki. 

6. Przerwa międzylekcyjna trwa 10 minut, z wyjątkiem przerwy po trzeciej godzinie 

lekcyjnej, trwającej 25 minut. 
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7. W szkole organizuje się nauczanie religii/etyki. Udział ucznia w zajęciach  

jest dobrowolny. 

1) Nauczanie religii/etyki odbywa się na życzenie rodziców w formie jednorazowego 

pisemnego oświadczenia woli, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku 

szkolnym, może jednak być zmienione. 

2) Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w zajęciach udział w nich  

jest obowiązkowy. 

3) W przypadku, gdy rodzice wyrażą wolę uczestniczenia dziecka w zajęciach 

religii/etyki szkoła umożliwia im udział, umieszczając te godziny w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

4) W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach wymienionych w ust. 7 

szkoła zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć. 

5) Zajęcia z religii/etyki mogą być organizowane w grupach między oddziałowych. 

6) Szkoła umożliwia uczniom uczęszczającym na religię udział w trzydniowych 

rekolekcjach wielkopostnych na zasadach określonych w rozporządzeniu  

w tej sprawie. 

§ 28.1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje  

się zajęcia wychowania do życia w rodzinie o zasadach odpowiedzialnego  

i świadomego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 

godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców  

i dziewcząt. 

2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli jego 

rodzice/prawni opiekunowie zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw 

wobec udziału ucznia w zajęciach. 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu  

na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez 

ucznia. 

4. Udział ucznia w zajęciach potwierdza się wpisem ,,uczestniczył, uczestniczyła”  

w dokumentach szkoły. 

§ 29.1. W szkole mogą być wprowadzane działania innowacyjne w celu:  

1) rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli;  

2) kształtowania postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym i społecznym;  

3) poprawy istniejących lub wdrożeniu nowych rozwiązań w procesie kształcenia;  
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4) poprawy jakości pracy szkoły.  

§ 30.1. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny modyfikujący proces 

kształcenia, zwłaszcza warunki, organizację zajęć edukacyjnych lub zakres treści 

przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, 

metodycznych lub wychowawczych, zgodnie z ustawą.  

2. Eksperyment może obejmować całą szkołę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia 

edukacyjne.  

3. Eksperyment jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej i wymaga 

zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

4. Zasady i tryb składania wniosku i przeprowadzania eksperymentu określa 

ustawa.  

5. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne wymagające przyznania szkole 

dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ 

prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.  

 

Rozdział 4 
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 
§31.1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany 

do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.  

2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, 

potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek 

pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.  

3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania 

problemów edukacyjno- zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa 

szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach 

szkół. 

4.Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie  

systematycznego  diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje  

i udzielania pomocy w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, 

aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych  

oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom lub prawnym 

opiekunom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, 

ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: 
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1) sieci szkół ponadpodstawowych; 

2) rynku pracy; 

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach; 

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe; 

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności 

zadania: 

1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom 

i ich rodzicom; 

2) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów  

do świadomego planowania kariery; 

3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły; 

4)  tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu; 

5) organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy 

/promowanie dobrych wzorców/; 

6) organizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców  

i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, 

lokalny rynek zatrudnienia/; 

7)  stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego 

poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej; 

8) przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, 

poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych 

warunków, bezrobocia; 

9)  wspierania rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo - 

informacyjnych; 

10)  współpracy z instytucjami wspierającymi: 

a) kuratorium oświaty, 

   b) urzędem pracy, 

c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej, 

   d) poradnią psychologiczno-zawodową, 

   e) komendą OHP oraz innymi. 

6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu 

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 
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Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, 

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone  

są w ramach: 

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach 

siódmych i ósmych; 

2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy; 

3) spotkań z rodzicami; 

4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym; 

5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół  ponadpodstawowych; 

6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających 

wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

 
Rozdział 5 

Organizacja bezpieczeństwa, wychowania i opieki 
 

§ 32. 1. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  

je wszyscy nauczyciele, wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników 

szkoły.   

2. Szkoła organizuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań 

określonych w ustawie, przepisach wykonawczych oraz w statucie, stosownie do 

potrzeb, wieku uczniów oraz warunków szkoły, jak również ukierunkowuje proces 

wychowawczy na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny.  

3. Zespół wychowawców opracowuje program wychowawczo - profilaktyczny  

szkoły, po dokonanej diagnozie sytuacji  wychowawczej  w  szkole oraz 

zdiagnozowaniu  potrzeb  uczniów  i rodziców na każdy etap edukacyjny,  

z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.  

4. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i zakłada rozwój ucznia w wymiarze 

intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym, a także uwzględnia 

wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

realizowane przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane  

do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące 

również treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli  

i rodziców.  
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5. Program, o których mowa w ust. 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni  

od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia 

(pozytywnych opinii o programie) z Radą Pedagogiczną.   

6. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,  

z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  

§ 33. 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i inni pracownicy szkoły są odpowiedzialni  

za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć przez 

nią organizowanych poza szkołą.  

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych realizowane jest poprzez:  

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;  

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania  

w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;  

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;  

4) sprawdzanie stanu technicznego i warunków bezpieczeństwa w miejscach,  

gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie należy usunąć lub zgłosić 

dyrektorowi szkoły);  

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;  

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;  

7) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie.  

3. Jeżeli pracownik szkoły stwierdzi, że miejsce w którym są lub będą prowadzone 

zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia uczniów,  

nie dopuszcza do zajęć lub je przerywa i wyprowadza uczniów z miejsca zagrożenia 

oraz niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.  

4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo:   

1) podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych  

za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia;  

2) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie  

i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas 

wycieczek szkolnych –  kierownik wycieczki wraz z opiekunami;  
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3) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie  

z harmonogramem dyżurów. 

5. Nieobecnego w pracy nauczyciela dyżurującego zastępuje nauczyciel, 

odbywający za niego zastępstwo w czasie przerwy przed lekcją, na którą 

wyznaczono zastępstwo.  

6. Nadzór nad dziećmi z oddziału przedszkolnego pełni nauczyciel tego oddziału.  

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami 

oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, 

kto wchodzi na teren szkoły sprawują pracownicy szkoły, w tym dyżurujący 

nauczyciele.    

8. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń pracowników 

szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw 

międzylekcyjnych.  

9. Zwolnienia z lekcji w trakcie ich trwania mogą nastąpić jedynie na pisemny 

wniosek rodzica, z zaznaczeniem o wzięciu całkowitej odpowiedzialności  

za bezpieczeństwo dziecka w tych godzinach.   

10. Opiekunowie pracowni lub inni pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie zajęć, 

opracowują  regulaminy  pracowni, sali gimnastycznej, zewnętrznego boiska 

szkolnego  i na początku roku szkolnego zapoznają z nim uczniów.  

11. Szkoła na stałe współpracuje z policją.  

§ 34. 1. W razie zaistnienia wypadku ucznia, pracownik szkoły, który jest tego 

świadkiem niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności 

sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając pierwszej 

pomocy oraz powiadamia dyrektora szkoły.  

2. O wypadku dyrektor szkoły, wychowawca, nauczyciel pod opieką którego 

przebywał uczeń w chwili zdarzenia powiadamiają rodzica poszkodowanego ucznia.  

3. Szczegółowe działania pracowników szkoły reguluje Procedura postępowania  

w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w Szkole Podstawowej w Wilkowej. 

4. Każdy wypadek należy odnotować w Rejestrze wypadków uczniów znajdującym 

się w gabinecie dyrektora szkoły.   

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, salę gimnastyczną 

oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne  

do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach jej udzielania.  

6. Nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  
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7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce  

po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt  

i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru  

i bezpiecznych warunków pracy.  

§ 35. 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę 

opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, 

stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność 

osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek  

oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.  

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu 

programu zajęć, imprez i wycieczek.  

3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach, zielonych klasach  

są zawarte w Regulaminie wycieczek i zielonych klas.   

4. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel 

szkoły.  

5. Organizator zajęć z klasą/ grupą poza szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść.    

§ 36. Jeżeli nauczyciel prowadząc zajęcia z uczniami musi podjąć czynności 

związane  z udzieleniem pomocy poszkodowanemu uczniowi lub działania opisane  

w § 35 ust.3, prosi  o nadzór nad powierzonymi mu uczniami nauczyciela uczącego 

w najbliższej sali lub innego pracownika szkoły.  

§ 37. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, 

korzysta z ochrony  przewidzianej   dla   funkcjonariuszy    publicznych na zasadach 

określonych  w Kodeksie Karnym oraz Karcie Nauczyciela.  

 
Rozdział 6 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 
wychowania, opieki i profilaktyki 

 

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

wychowania, profilaktyki i opieki.   

2. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości 

harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.  
3. Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie 

rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów, 
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wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują  

o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub  

w innych instytucjach świadczących poradnictwo  i specjalistyczną pomoc uczniom  

i rodzicom.  
4. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, 

opieki  i profilaktyki poprzez:  
1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych 

oddziałów; 

2) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem;  

3) w szczególnych wypadkach pisemne wezwanie lub wizyty domowe;  

4) informacje pisemne dotyczące przewidywanych ocen rocznych  i końcowych;  

5) przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy   

z zakresu psychologii, pedagogiki, wychowania i profilaktyki;  

6) tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy 

szkoły;  

7) udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, współorganizowanie 

różnorodnych imprez i uroczystości;  

8) współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych 

dokumentów pracy szkoły;  

9) rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących 

niekorzystnie wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców   

i nauczycieli.  

§ 39. 1. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:  

1) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania  

ich dzieci, zwłaszcza rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów w nauce  

i przyczyn trudności oraz sposobów ich przezwyciężania;  

2) współudziału w pracy wychowawczej oraz wsparcia ze strony szkoły w razie 

problemów  wychowawczych i dydaktycznych, uzyskiwania porad i informacji   

w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka; 

3) występowania z wnioskami dotyczącymi kształcenia dziecka, w tym udzielania 

mu pomocy psychologiczno - pedagogicznej;  

4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym, zadań i zamierzeń 

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym oddziale;  
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5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania  

oraz przeprowadzania egzaminów, które są omówione na pierwszym zebraniu 

rodziców  i w przypadkach wymagających ich znajomości;  

6) znajomości statutu szkoły, a w szczególności celów i zadań szkoły, programu 

wychowawczo - profilaktycznego szkoły;  

7) zgłaszania do programu wychowawczo - profilaktycznego swoich propozycji;  

8) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich 

przedstawicieli w Radzie Rodziców na sprawy szkoły;  

9) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, 

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.  

2. Rodzice mają obowiązek:  

1) dopilnowania, aby dziecko przestrzegało norm, zasad obowiązujących w szkole  

i wypełniało polecenia nauczycieli;  

2) dopełniania formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;  

3) dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne, informowania 

wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiania 

nieobecności dziecka na piśmie w terminie 7 dni od pojawienia się dziecka w szkole 

po nieobecności;  

4) interesowania się postępami dziecka w nauce, pracą domową oraz zapewnienia 

dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;  

5) informowania wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę   

i zachowanie dziecka;  

6) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, 

trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;  

7) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny 

harmonogramem zebrań;  

8) angażowania się, jako partnerzy, w działania szkoły, aktywnego uczestnictwa   

w wyborach i współdziałania w organach szkoły;  

9) zaopatrywania dziecka w niezbędne pomoce;  

10) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;  

11) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;  

12) interesowania się zdrowiem dziecka; 

13)  pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko.  
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Rozdział 7 
Zespoły nauczycielskie 

 

§ 40. 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.   

2. Pracą poszczególnych zespołów kieruje powołany przez dyrektora 

przewodniczący zespołu.  

3. Każdy zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny.  

 
Rozdział 8 

Świetlica szkolna 
 
§ 41. 1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły  

jest świetlica szkolna.  

2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów, którzy dłużej pozostają  

w szkole ze względu na: 

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

opieki w szkole. 

3. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej.  

Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.  

4. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające 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.  

5. Nauczyciel świetlicy współpracuje z nauczycielami, wychowawcami oddziałów. 

6. Nauczyciel świetlicy: 

1) opracowuje plan pracy świetlicy; 

2) prowadzi dokumentację świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

5)  Szczegółowy zakres działania świetlicy określa Regulamin Świetlicy. 

§ 42. 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej odbywa się na podstawie Karty 

Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy, którą wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie  

na dany rok szkolny.  

2. Zgłoszenie dziecka do świetlicy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu 

świetlicy przez rodziców/ prawnych opiekunów.  



40 
 

Rozdział 9 
Biblioteka szkolna 

 
§ 43.1. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum informacji służącym realizacji 

potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców. 

2. Biblioteka przygotowuje uczniów do korzystania z innych typów bibliotek  

oraz różnych źródeł informacji. 

3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie z księgozbiorów w kąciku czytelniczymi i wypożyczanie  

poza bibliotekę; 

3)  korzystanie z Internetu; 

4)  prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej. 

4. Biblioteka stosując właściwe metody i środki pełni funkcję: 

1) kształcąco-wychowawczą poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych, 

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

c) kształtowanie kultury czytelniczej, 

d) wdrażanie do poszanowania książek, 

e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym, 

f) przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 

g) wyrabianie i pogłębianie nawyku uczenia się; 

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:  

a) współdziałanie z nauczycielami, 

b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez: 

a) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną; 

b) organizację imprez, uroczystości i konkursów czytelniczych. 
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5. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, Radą Rodziców,  

innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie: 

1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych; 

2) wymiany doświadczeń i informacji; 

3) realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego. 

6. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice. 

7. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas 

trwania zajęć lekcyjnych wynikających z tygodniowego rozkładu. 

8. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, podręczniki ,czasopisma)  

i dokumenty nie piśmiennicze.  

9. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły. 

10. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

1) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

2) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

3) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno – wychowawczej, w przygotowaniu 

uczniów do samokształcenia i rozwijana kultury czytelniczej; 

4) zatwierdzanie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

5) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

§ 44.1.  Do zadań nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:  

1) w zakresie prac organizacyjno-technicznych :  

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem szkoły i realizowanymi w niej 

programami nauczania, potrzebami uczniów i nauczycieli,  

b) opracowanie zbiorów i ich ewidencja,  

c) przeprowadzanie okresowej selekcji księgozbioru: dokonywanie odpisów książek 

zaczytanych, zniszczonych i zdezaktualizowanych,  

d) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,  

e) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, opracowanie planu pracy, 

półrocznych i rocznych sprawozdań, statystyki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,  

f) przeprowadzanie skontrum zgodnie z odrębnymi przepisami;  

2) w zakresie pracy pedagogicznej:  

a) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki,  

b) poradnictwo w wyborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań   

i potrzeb,  
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c) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, wyrabianie nawyku czytania   

i uczenia się, kultury czytelniczej uczniów,  

d) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę  

i jej zbiory,  

e) wdrażanie uczniów do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną,  

f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową   

i społeczną w szczególności: wystaw, gazetek, zajęć z czytelnikami,  

g) prowadzenie zróżnicowanych form aktywizujących czytelnictwo,  

h) wspieranie działań szkoły i nauczycieli w realizacji programów nauczania   

i programu wychowawczo - profilaktycznego; 

3) gospodarowanie podręcznikami: 

a) podręczniki zakupione z dotacji celowej MEN stanowią własność Organu 

Prowadzącego i są przekazane na stan biblioteki szkolnej, 

b) szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki, przekazuje 

uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, 

c) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia podręcznika szkoła 

może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, 

d) w przypadku przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 

a) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki 

i materiały edukacyjne stają się własnością Organu Prowadzącego, 

e) szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej trzyletniego 

czasu użytkowania. 

 
Rozdział 10 

Stołówka szkolna 

 

§ 45. 1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. 

2. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki określa regulamin  stołówki szkolnej 

zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 
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DZIAŁ V 
Rozdział 1 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
 

§ 46.1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych (administracyjnych)  

i obsługi. 

2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu Pracy. 

3.Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. 

 

Rozdział 2 
Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 47. 1. Nauczyciele są zobowiązani: 
1) realizować program zajęć edukacyjnych w powierzonych klasach osiągając 

optymalne cele szkoły; 

2) wspierać swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

3) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  

o rozpoznanie uczniów; 

4) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie oceniać i traktować uczniów;  

5) informować rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także Radę 

Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów; 

6) wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, podnosić  

i doskonalić swoje kwalifikację zawodowe; 

7) prowadzić prawidłowo dokumentację przebiegu zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, 

8) wykonywać inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły, związane z organizacją 

procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego. 

2. Nauczyciele mają prawo do: 

1) decydowania w sprawie doboru programów, podręczników, metod i form 

organizacyjnych w nauczaniu swojego przedmiotu; 

2) decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów; 
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3) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów. 

3. Nauczyciel odpowiada przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym za: 

1) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoich przedmiotach  

w klasach; 

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych,  

które mu przydzielono; 

3) skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach 

szkolnych, pozaszkolnych; 

4) zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez 

dyrektora, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia. 

§ 48.1. Nauczyciel – wychowawca ma obowiązek: 

1) tworzenia warunków dla rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w zespole, 

rodzinie, społeczeństwie; 

2) rozwiązywania konfliktów w zespole, a także między wychowankami,  

a społecznością szkolną; 

3) współdziałania z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowania ich działań 

wychowawczych, organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami; 

4) współpracy z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informowania 

ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włączenia 

rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy; 

5) współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu uzyskania 

pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców; 

6) prawidłowego prowadzenia dokumentacji klasy i każdego ucznia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

2. Nauczyciel – wychowawca ma prawo: 

1) współdecydowania z samorządem klasy,  z rodzicami uczniów o programie  

i planie działań wychowawczych na rok szkolny, o tematyce zajęć na godzinach  

do dyspozycji wychowawcy; 

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy 

wychowawczej od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę, 

3) wystawienia oceny zachowania swoich wychowanków; 

4) ustanawiania przy współpracy z klasową radą rodziców własnych form 

nagradzania i motywowania wychowanków; 
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5) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych i materialnych swoich 

wychowanków do służby zdrowia, dyrektora szkoły. 

3. Nauczyciel – wychowawca odpowiada za: 

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie; 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego 

klasy i szkoły; 

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących  

w trudnej sytuacji szkolnej; 

4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji swojej klasy. 

§ 49. Zadania nauczyciela przedszkola: 

1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci  

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających  

w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym 

oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania  

i rozwoju; 

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej  

i odpowiedzialności za jej jakość; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie  

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

opiekę zdrowotną; 

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie 

swoich kwalifikacji zawodowych; 

6) dbałość o warsztat pracy oraz gromadzenie pomocy naukowych; 

7) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

8) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę  

w klasie pierwszej szkoły podstawowej; 

9) przygotowanie do 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci realizujących roczny obowiązek 

przedszkolny; 

10) nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną zgodnie  

z wybranymi programami wychowania przedszkolnego. Szanuje godność dziecka  

i respektuje jego prawa. 
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§ 50.1. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) kucharz; 

2) intendent; 

3) pomoc kuchenna; 

4) konserwator; 

5) sprzątaczka 

2. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem 

ogólnych przepisów prawa pracy – dyrektor szkoły. 

3. Podstawowe obowiązki pracowników niepedagogicznych: 

1) przestrzeganie zakresu czynności; 

2) otaczanie opieką i życzliwością wszystkich uczniów i wychowanków  

oraz udzielanie im pomocy we wszelkich sprawach; 

3) rzetelne i efektywne wykonywanie swojej pracy; 

4) stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one 

sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; 

5) przestrzeganie ustalonego czasu pracy; 

6) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku; 

7) przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 

8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy, 

9) dbanie o dobro zakładu pracy i jego mienie; 

10) przestrzeganie tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach; 

11) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 

12) dbałość o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy; 

13) należyte zabezpieczenie, po zakończonej pracy: narzędzi, urządzeń  

i pomieszczeń pracy; 

14) reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich 

dyrektora i nauczycieli. 
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DZIAŁ VI 
Rozdział 1 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów 
 
§ 51.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowania o nich 

uczniów i rodziców; 

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach 

przyjętych w niniejszym dokumencie; 

3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 

4) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego; 

5) warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu:  

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

oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

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

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -

wychowawczej. 

3. Należy uwzględnić cztery elementy prawidłowej informacji zwrotnej: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

b) wskazanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

c) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę; 

d) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować.  

4. Informacja zwrotna może być swobodną, spontanicznie skonstruowaną 

wypowiedzią nauczyciela. 

5. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców  

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-03-2015&qplikid=1#P1A6
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programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. Wymagania te opracowywane są zgodnie z zapisem paragrafu. Zapisy 

przedmiotowego systemu oceniania nie mogą być sprzeczne z niniejszym 

dokumentem. 

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  

i rodziców  o zasadach oceniania zachowania w szkole. 

7.  Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie 

tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno -

terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie 

tego orzeczenia; 

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą  

na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4)  nie posiadającego orzeczenia lub opinii,  który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;  

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń  fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –  

na podstawie tej opinii.  

8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą  słuchu,  z  głęboką dysleksją 

rozwojową,  z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.   

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

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje  

się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.  
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10.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych  

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza  

na czas określony w tym zaświadczeniu.  

11.Jeżeli okres zwolnienia  uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się jak w ust. 9. 

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki/zajęć technicznych, 

muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany  

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego uwzględnia się systematyczność 

udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury 

fizycznej. 

13. Rok szkolny składa się z dwóch okresów. Klasyfikowanie śródroczne 

przeprowadza się w ostatnim tygodniu I okresu. 

14. Na 3 tygodnie przed rocznym  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia 

(a za jego pośrednictwem jego rodziców) w formie pisemnej o przewidywanych  

dla niego ocenach klasyfikacyjnych. O przewidywanych ocenach niedostatecznych 

wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej na trzy tygodnie przed 

zakończeniem roku szkolnego.  

15. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy. 

16. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna klasyfikacyjna może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

17. Poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności zawartych  

w podstawie programowej ocenia się w stopniach szkolnych wg skali i w formach 

przyjętych w szkole. 

§ 52.1 Ocenianie bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne przeprowadza  

się wg następującej skali. 
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BIEŻACA, ŚRÓDROCZNA I ROCZNA SKALA OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

Cyfrowo Słownie Skrót 

6 celujący cel 

5 bardzo dobry bdb 

4 dobry db 

3 dostateczny dst 

2 dopuszczający dop 

1 niedostateczny ndst 

 

2. Oceny cząstkowe wyraża się cyframi, dopuszcza się „+” i „-” oraz komentarz  

w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez nauczyciela. 

3. Ustala się następujące ogólne kryteria (poziomy) wymagań edukacyjnych  

na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej i ocenie 

klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej: 

 

Skala 
ocen 

Elementy treści nauczania Ogólne kryteria wymagań 
edukacyjnych 

Uwagi 

niedostate

czny (1) 

Brak podstawowych 

wiadomości programowych 

uniemożliwiający dalsze 

zdobywanie wiedzy. 

Uczeń nie posługuje się 

terminologią przedmiotu, nie 

wykonuje prostych zadań 

nawet z pomocą 

nauczyciela, nie wyraża 

chęci poprawy oceny, jest 

bierny na lekcjach i wyraża 

lekceważący stosunek do 

obowiązków. 

 

dopuszcz

ający (2) 
Niezbędne w uczeniu się 

danego przedmiotu (bloku, 

dziedziny edukacji); 

Potrzebne w życiu. 

Uczeń ma braki w 

opanowaniu podstaw 

programowych, które nie 

przekreślają możliwości 

uzyskania podstawowej 

wiedzy z danego przedmiotu 

(bloku przedmiotowego) w 

 



51 
 

ciągu dalszej nauki; 

Uczeń rozwiązuje (wykonuje) 

topowe zadania teoretyczne i 

praktyczne o niewielkim 

stopniu trudności. 

dostatecz

ny 

(3) 

Najważniejsze w uczeniu się 

danego przedmioty (bloku, 

dziedziny edukacji); 

Łatwe dla ucznia nawet mało 

zdolnego; 

O niewielkim stopniu 

złożoności, a więc przystępne; 

Często powtarzające się w 

programie nauczania; 

Dające się wykorzystać w 

sytuacjach szkolnych i 

pozaszkolnych; 

Określone programem 

nauczania na poziomie nie 

przekraczającym wymagań 

zawartych w podstawie 

programowej; 

Głównie proste, uniwersalne 

umiejętności, w mniejszym 

zakresie wiadomości. 

Uczeń opanował wiadomości 

i umiejętności określone 

podstawą programową na 

danym etapie nauki (w danej 

klasie); 

 

 

 

Uczeń rozwiązuje (wykonuje) 

typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności. 

Warstwa ta 

nie powinna 

przekraczać 

50% treści 

całego 

programu, tj. 

podstawa 

programowa. 

dobry 

(4) 
Istotne w strukturze przedmiotu 

(bloku, dziedziny edukacji); 

Bardziej złożone, mniej 

przystępne aniżeli elementy 

treści zaliczone do wymagań 

podstawowych; 

Przydatne, ale nie niezbędne w 

opanowaniu treści z danego 

Uczeń nie opanował w pełni 

wiadomości i umiejętności 

określonych programem na 

danym etapie (w klasie), ale 

opanował je na poziomie 

przekraczającym wymagania 

zawarte w podstawie 

programowej; 

Pogłębienie i 

poszerzenie 

wymagań 

podstawowyc

h, ale nie 

obejmujące 

całego 

programu 
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przedmiotu 

(bloku, dziedziny edukacji) i 

innych przedmiotów szkolnych; 

Użyteczne w szkolnej i 

pozaszkolnej działalności; 

O zakresie spełniającym 

wymagania w podstawie 

programowej; 

Wymagające umiejętności 

stosowania wiadomości w 

sytuacjach typowych wg 

wzorów ( przykładów ) znanych 

z lekcji i z podręcznika. 

 

 

Uczeń poprawnie stosuje 

wiadomości, rozwiązuje 

(wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne. 

 

 

nauczania. 

bardzo 

dobry 

(5) 

Złożone, trudne, ważne do 

opanowania; wymagające 

korzystania z różnych źródeł; 

Umożliwiające rozwiązywanie 

problemów; 

Pośrednio użyteczne w życiu 

szkoły; 

Pełne opanowanie treści 

programu nauczania. 

Uczeń opanował pełny 

zakres wiedzy i umiejętności 

określonych programem 

nauczania na danym etapie 

(w klasie); 

Uczeń sprawnie posługuje 

się zdobytymi 

wiadomościami, 

samodzielnie rozwiązuje 

problemy teoretyczne i 

praktyczne ujęte programem 

nauczania, potrafi 

zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania 

zadań trudnych i problemów 

w nowych sytuacjach. 

Mogą 

wykraczać 

poza 

opublikowan

y program 

nauczania. 

celujący 

(6) 
Znacznie wykraczające poza 

program nauczania; 

Stanowiące efekt samodzielnej 

pracy ucznia; 

Uczeń posiada wiedzę i 

umiejętności znacznie 

wykraczające poza program 

nauczania danego etapu 
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Wynikające z indywidualnych 

zainteresowań; 

Zapewniające pełne 

wykorzystanie wiadomości 

dodatkowych. 

(klasy) samodzielnie i 

twórczo rozwija własne 

zainteresowania; 

Uczeń biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomościami w 

rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub 

praktycznych z programu 

nauczania dla danego etapu 

(klasy) oraz wykraczające 

poza ten program, proponuje 

rozwiązania nietypowe; lub 

Uczeń osiąga sukcesy w 

konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, kwalifikuje 

się na szczeblu 

wojewódzkim  (regionalnym) 

albo krajowym lub posiada 

inne porównywalne 

osiągnięcia. 

4. Propozycje przykładów o różnym stopniu trudności (P – podstawowe,  

R – rozszerzające, D – pełne) powinny stanowić uzupełnienie wymagań 

programowych, a tym samym pełniej obrazować wymagania edukacyjne  

na poszczególne stopnie szkolne. Właściwy ich wybór zależy od nauczyciela  

po uwzględnieniu wymiaru godzin oraz kompetencji zespołu klasowego. 

5. Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szklone, 

wynikające z realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów (zajęć edukacyjnych), uwzględniając i przestrzegając 

powyższych ustaleń oraz podają je uczniom i rodzicom do wiadomości na początku 

każdego roku szkolnego. Kryteria te, jako część składową przedmiotowego systemu 

oceniania, opracowują nauczyciele na piśmie i są jednakowe dla wszystkich uczniów 

na danym etapie kształcenia (z danej klasy, poszczególnych oddziałów). 

6.  Dyrektor sprawdza zgodność  wymagań edukacyjnych z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz przechowuje ich kopie do wglądu dla uczniów i ich rodziców. 
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7. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się wg następującej skali: 

ŚRÓDROCZNA i ROCZNA SKALA OCEN ZACHOWANIA 

Cyfrowo Słownie Skrót 

5 wzorowe wz 

4 bardzo dobre bdb 

3 dobre db 

2 poprawne pop 

1 nieodpowiednie ndp 

0 naganne ng 

 

8. Ustala się następujące zasady oceniania zachowania. 

1) Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 150 punktów, który otrzymuje każdy uczeń  

na początku roku szkolnego, natomiast na początku II półrocza uczeń otrzymuje 

punkty w zależności od oceny na I półrocze  i tak: 

a)  za zachowanie wzorowe – 170pkt,  

b) za bardzo dobre -150pkt,  

c) za dobre - 130pkt,  

d) za poprawne - 110pkt,  

e) za nieodpowiednie - 70pkt,  

f) za naganne - 0pkt. 

 

ocena wzorowe 250 i więcej pkt. 

 bardzo dobre 200-249pkt. 

 dobre 150 – 199 pkt. 

 poprawne 100- 149 pkt. 

 nieodpowiednie 51 – 99 pkt. 

 naganne 50 i mniej pkt. 
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Punkty na "plus" 
 

1. 

udział w konkursie na szczeblu: szkoły 10 pkt. 
gminy 15 pkt. 
powiatu 25 pkt. 
województwa 35 pkt 

2. funkcja w klasie 0 - 10 pkt. 

3. funkcja w szkole 0 - 15 pkt. 

4. pomoc przy organizacji szkolnej uroczystości, imprezy 5 - 20 pkt. 

5. praca na rzecz klasy 0 - 10 pkt. 

6. praca na rzecz szkoły 0 – 10 pkt. 

7. pomoc kolegom w nauce 10 pkt. 
8. kultura osobista 0 - 30 pkt. 
9. do dyspozycji wychowawcy 50 pkt. 

10. schludny wygląd, utrzymanie higieny osobistej 15 pkt. 
 

Punkty na "minus" 
 
1. przeszkadzanie na lekcjach 5 pkt 

2. niewykonywanie poleceń nauczyciela 10 pkt 

3. 
aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, innych 

pracowników szkoły 
20 pkt 

4. ignorowanie nauczyciela na ulicy 10 pkt 

5. zaczepki słowne, ubliżenie koledze, koleżance 5 - 20 pkt 

6. zaczepki fizyczne, bójka 10 - 20 pkt 

7. wulgarne słownictwo 10 pkt 

8. złe zachowanie podczas uroczystości szkolnych 5 - 20 pkt 

9. wrzaski na korytarzu w czasie lekcji 5 pkt 

10. niszczenie sprzętu i mebli oraz mienia innych osób 10 pkt 

11. zaśmiecanie otoczenia 5 pkt 

12. niewykonywanie obowiązków dyżurnego 5 pkt 

13. 

nieuzasadnione spóźnienia na lekcję: 3-5 spóźnień 10 pkt 

nieuzasadnione spóźnienia na lekcję: pow. 5 spóźnień 

 
11 - 20 pkt 
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14. 

opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia: 5-15 godzin 5 pkt 

opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia: 16-30 godzin 10 pkt 

opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia: pow. 30 godzin 15 pkt 

15. wyłudzanie pieniędzy 30 pkt 

16. kradzież 30 pkt 

17. palenie papierosów, picie alkoholu 30 pkt 

18. niechlujny wygląd 15 pkt 

19. brak stroju szkolnego 5 pkt 

20. 
posiadanie telefonu komórkowego  

lub innego urządzenia elektronicznego 

20 pkt 

5 – 20 pkt 

2) W dzienniku lekcyjnym jest umieszczony zeszyt uwag, do którego nauczyciele 

wpisują swoje spostrzeżenia i uwagi w ciągu półrocza. Uczniowie dbają,  

aby wychowawca wpisał wszystkie uwagi pozytywne świadczące o ich 

zaangażowaniu. Rodzice mogą na bieżąco kontrolować i wpływać na zachowanie 

swoich dzieci. 

3) Obniżenie stopnia z zachowania do oceny nagannej następuje wtedy, gdy uczeń 

uzyska poniżej 50 punktów z zachowania, a ponadto popełnia rażące uchybienia  

w sposób szkodliwy wpływające na otoczenie, np. gdy stwierdzi się: 

a) aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

b) kradzież, 

c) wagary powyżej 50 % nieobecności nieusprawiedliwionej, 

d) palenie papierosów, picie alkoholu, narkomanię, 

e) stosowanie wobec drugiego przemocy lub wymuszanie, 

f) zagrażanie zdrowiu lub życiu innych uczniów lub pracowników szkoły. 

4) Uczeń który otrzymał powyżej 100 pkt. „na minus” nie może mieć oceny 

wzorowej i bardzo dobrej, pomimo że uzyska ilość punktów „na plus” wystarczającą 

na ocenę wzorową. 

5) W uzasadnionych przypadkach wynikających z wybitnych osiągnięć ucznia, 

ocenę zachowania można podwyższyć o jeden stopień. 

9. W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótu ocen  

z zastrzeżeniem ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz rocznych ocen zachowania, 

które należy wpisywać pełnymi  nazwami. 
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10. Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym przyjęcie przedmiotowego systemu 

oceniania.  

11. Oceny cząstkowe określają poziom wiadomości i umiejętności ucznia  

ze zrealizowanej części programu  nauczania. Należy wystawiać je systematycznie  

w trakcie trwania  półrocza (roku szkolnego).    

12. Oceny bieżące są wystawiane za: 

1) odpowiedź ustną; 

2) prace domowe; 

3) prace pisemne (klasówka, kartkówka, referaty itp.); 

4) umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy; 

5) twórcze myślenie; 

6) wytwory pracy; 

7) prace w zespole; 

8) zaangażowanie; 

9) prace dodatkowe, nadobowiązkowe; 

10) wiedzę ponadprogramową.  

15. Zasady oceniania bieżącego uczniów klasy IV – VIII. 

1) Za sprawdzian pisemny (klasówkę, kartkówkę) uznaje się każdą kontrolną 

pisemną pracę ucznia obejmującą  dowolny zakres treści przeprowadzany  

z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne 

uczniów przez pół roku szkolnego. 

2) Prace pisemne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 

3) Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, 

to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania pracy. 

Nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania 

sprawdzianu. Nauczyciel ma prawo zapytać bez zapowiedzi z przewidywanego 

sprawdzianem zakresu wiedzy i umiejętności ucznia w terminie pracy klasowej. 

4) Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i jest możliwa tylko raz w terminie  

2 tygodni od daty rozdania prac. Dopuszcza się  możliwość poprawy oceny 

niedostatecznej, dopuszczającej i dostatecznej. 

5) Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje  

się do dziennika. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień 

wyższy, poprzedni stopień wykorzystywany jest tylko do oceny systematyczności 

pracy ucznia i nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej. 
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6) Prace klasowe i sprawdziany obejmujące dział programowy,  

testy są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia 

można zaplanować uczniom maksymalnie trzy takie prace, w ciągu dnia – jedna. 

Nauczyciel planujący przeprowadzenie pracy klasowej wpisuje ołówkiem w dzienniku 

lekcyjnym temat pracy z odpowiednim wyprzedzeniem. Dyktanda, kartkówki 

(obejmujące wiadomości do  trzech ostatnich tematów) mogą być przeprowadzane 

na każdej lekcji. 

7) Nauczyciel podczas każdej pracy klasowej podaje uczniom punktację, 

przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia  

oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. Klasówki  

bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane. 

8) Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia pracy pisemnej ucznia w ciągu 

dwóch tygodni od dnia zorganizowania pracy klasowej.  

9) Z każdego przedmiotu dopuszcza się raz w półroczu sytuację, w której uczeń 

może się nie przygotować, zgłaszając ten fakt przed lekcją nauczycielowi i nie ponosi 

z tego tytułu żadnych konsekwencji. Wykorzystanie przez ucznia tej możliwości 

zostanie odnotowane w dzienniku lekcyjnym przez wpis „np.” Pracy klasowej może 

nie pisać w danym dniu uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej, 

usprawiedliwionej  nieobecności. 

10) Aktywność na lekcjach będzie nagradzana znakiem „+”. 

11) Ustala się następujące zasady przełożenia znaków „+” na oceny: 

Przedmiot   

język polski i matematyka +++++ bdb, +++ db 

inne przedmioty +++ bdb ++ db 

  

12) Na koniec półrocza (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego 

(zaliczeniowego). 

13)  Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić 

poniższe zasady ustalania ocen: 
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Stopień ze sprawdzianu Procent maksymalnej liczby punktów 

celujący 95 - 100 

bardzo dobry 90 – 94 

dobry 75 – 89 

dostateczny 50 – 74 

dopuszczający 30 – 49 

niedostateczny                        0 – 29 

 

11. Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ucznia posiadającego opinię 

poradni psychologiczno – pedagogicznej o zaniżeniu i dostosowaniu wymagań 

dydaktycznych ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen: 

Stopień ze sprawdzianu Procent maksymalnej liczby punktów 

celujący 95 - 100 

bardzo dobry 80 – 94 

dobry 65 – 79 

dostateczny 40 – 64 

dopuszczający 21 – 39 

niedostateczny                               0 – 20 

 

12. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego 

może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego 

przedmiotu. 

13. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić 

uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca 

nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny 

niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej. 

§ 53.1. Ocenianie w klasach I – III szkoły podstawowej ma formę oceny opisowej, 

dzięki której można obiektywnie i precyzyjnie ocenić wiadomości i umiejętności 

ucznia, nie powodując zbędnego napięcia emocjonalnego. Ocenianie w klasach  

I – III szkoły podstawowej spełnia trzy funkcje:  

1) informacyjną – co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć, 

jakie zdobyło umiejętności, co już potrafi, jak kontroluje to, co robi, jaki był wkład 

pracy; 
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2) korekcyjną – co trzeba zmienić w pracy z dzieckiem aby uzyskać lepsze efekty; 

3) motywującą – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje  

na możliwości osiągnięcia sukcesu oraz dodaje dziecku wiary we własne siły. 

2. W procesie oceniania bierzemy pod uwagę następujące obszary:  

1) indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału 

edukacyjnego;  

2) stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości  

i umiejętności; 

3) umiejętność rozwiązywania problemów; 

4) postępy dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym. 

3. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena bieżąca, klasyfikacyjna, śródroczna  

i roczna oraz ocena zachowania jest oceną opisową. 

Obejmuje ona opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie: 

1) wypowiadania się; 

2) czytania; 

3) pisania;  

4) dostrzegania, rozpoznawania i rozumienia zjawisk przyrodniczych; 

5) posługiwania się liczbami i działaniami matematycznymi; 

6) stosowania technik pracy plastycznej i technicznej; 

7) umiejętności i sprawności ruchowych oraz muzycznych oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce  

lub rozwijaniem uzdolnień. 

4. Nauczyciele klas I – III mogą również stosować inne formy ocen bieżących: 

pochwały, komentarze. 

5. W formułowaniu oceny opisowej nauczyciel wykorzystuje: 

1) karty oceny opisowej; 

2) oceny bieżące, dzienniczek ucznia, prace artystyczne dzieci, wysiłek włożony  

w ich wykonanie. 

6. Arkusz oceny opisowej wypełniany jest na półrocze i na koniec roku szkolnego. 

7. W bieżącej ocenie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych stosowane 

są oznaczenia literowe: W, A, B, C, D, E.  
8.  W klasie III dopuszcza się stosowanie ocen cyfrowych (1 – 6) w celu złagodzenia 

skutków przejścia do oceniania stosowanego w klasach IV – VIII. 

9.  W klasach I-III ustala się następujące oceny umiejętności uczniów:  
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1) Ocena W (wspaniale) – ocenę tę otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę  

i umiejętności wykraczające poza podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej 

w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle 

posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  

i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, nie popełnia żadnych błędów. 

Chętnie podejmuje dodatkowe zadania i uczestniczy w konkursach. 

2) Ocena A (znakomicie) – ocenę tę otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres 

wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej edukacji 

wczesnoszkolnej w danej klasie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości  

w różnych sytuacjach, proponuje twórcze rozwiązania problemów i zadań, wykazuje 

bardzo dobry tok myślenia. Może popełnić do dwóch błędów w dłuższej formie 

sprawdzenia wiadomości i umiejętności. 

3) Ocena B (zadowalająco) – ocenę tę otrzymuje uczeń, który pracuje samodzielnie, 

sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje  

w praktyce typowe zadania i problemy, popełnia niewielką liczbę błędów. 

4) Ocena C (przeciętnie) –  ocenę tę otrzymuje uczeń, który znajduje się w fazie 

kształtowania danej umiejętności zawartej w podstawie programowej. Wymaga  

on większej liczby ćwiczeń i powtórzeń w opanowaniu danej umiejętności.  

Jego praca tylko w połowie wykonana jest prawidłowo. 

5) Ocena D (słabo) – ocenę tę otrzyma uczeń, który samodzielnie wykonuje  

tylko zadania  o niewielkim stopniu trudności, wymaga częstej pomocy i dodatkowych 

wskazówek  nauczyciela. Zaistniałe braki w różnych dziedzinach edukacji  

nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowego zakresu 

opanowania umiejętności zawartych w podstawie programowej w toku dalszego 

procesu edukacyjnego.  

6) Ocena E (niezadowalająco) – ocenę tę otrzyma uczeń, który ma bardzo duże 

problemy z przyswajaniem wiedzy i umiejętności, pracuje niesamodzielnie, 

niesystematycznie, wymaga stałej pomocy nauczyciela. Zaistniałe braki w różnych 

dziedzinach edukacji nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia minimum 

zakresu opanowania umiejętności zawartych w podstawie programowej  

pod warunkiem wzmożonej pracy ze strony szkoły i domu rodzinnego.  

10. Wydzielone poziomy umiejętności W, A, B, C, D, E  wyznaczają stopień 

osiągnięcia umiejętności i określają stopień ich opanowania. 
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11.  Uczeń klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 

pozytywnie.  

12. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 

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

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I – III szkoły podstawowej,  

na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia  

lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

13. O sposobie odnotowywania bieżących ocen decyduje nauczyciel. 

14. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów w edukacji wczesnoszkolnej 

1) rozmowa na podstawie tekstu literackiego; 

2) testy, sprawdziany, teksty z lukami, kartkówki; 

3) prace artystyczne z wykorzystaniem różnych technik; 

4) obserwacja ucznia; 

5) praktyczne sprawdzanie wiadomości i umiejętności; 

6) samokontrola; 

7) wielozdaniowe wypowiedzi ucznia na określony temat; 

8) dyktanda matematyczne; 

9) rozrywki umysłowe: krzyżówki, rebusy, plątaniny  wyrazowe i sylabowe,  

gry i zabawy dydaktyczne, zagadki;  

10) teksty ortograficzne; 

11) prowadzenie dialogów na podany temat; 

12) twórcza aktywność dziecka: drama, inscenizacja, improwizacja; 

13) układanie wypowiedzi komunikatywnych uwzględniających poprawność 

gramatyczną i stylistyczną; 

14) konstruowanie tekstów na dowolny temat; 

15) akceptacja obowiązków wynikających z roli ucznia; 

16) testy sprawnościowe, gry i zabawy ruchowe, tory przeszkód. 

15. Półroczna ocena opisowa stanowi rejestr opanowanych umiejętności ucznia  

i jej kserokopia przekazywana jest rodzicom. 

16. Roczna ocena opisowa wskazuje efekty pracy ucznia w ciągu całego roku 

szkolnego. Uczeń otrzymuje sporządzone na jej podstawie świadectwo opisowe. 

17. Kartę oceny opisowej nauczyciel wypełnia dwukrotnie: 

1) w styczniu – zaznaczając umiejętności, które uczeń zdobył w I półroczu; 



63 
 

2) w czerwcu – zaznaczając umiejętności zdobyte w ciągu całego roku szkolnego. 

18. Ocena zachowania.  

Ocenie zachowania podlegać będą następujące elementy: 

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym: 

a) aktywność społeczna, 

b) stosunek do obowiązków szkolnych, 

c) samodzielność, 

d) koncentracja uwagi i tempo pracy; 

2) respektowanie zasad współżycia społecznego: 

a) kultura osobista,  

b) relacje z rówieśnikiem, 

c) relacje z nauczycielem, 

d) przestrzeganie praw i obowiązków, 

e) dbałość o zdrowie swoje i innych. 

2. Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu  

z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie. 

19. Legenda oceniania cząstkowego zachowania w klasach I – III: 

W – wzorowo, powyżej oczekiwań,  

A – bardzo dobrze, zgodnie z oczekiwaniami,  

B – zwykle dobrze, czasem niewłaściwie, 

C – poprawnie, często niewłaściwie  

D – nieodpowiednio, 

E – niezadowalająco, nagannie. 

 

Rozdział 2 
Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa 

 
§ 54.  Rok szkolny dzieli się na dwa okresy, klasyfikowanie śródroczne i roczne 

przeprowadza się najwcześniej na 10 dni przed zakończeniem pierwszego półrocza 

oraz na 10 dni przed rozpoczęciem ferii letnich.  

§ 55. 1. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz końcowej.   

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania w danym półroczu i roku 

szkolnym oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć 
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oraz śródrocznej  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a w klasach I – III 

szkoły podstawowej sporządza się ocenę opisową. 

 Na klasyfikację końcową składają się:  

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

najwyższej;  

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

się odpowiednio w klasach programowo niższych;  

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej.  

3. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.  

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.  

5. Śródroczna/roczna  ocena  klasyfikacyjna  uwzględnia  poziomi 

postępy  w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności zgodnie  

z wymaganiami podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.  

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia, a roczna ocena klasyfikacyjna z nich  

nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.    

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna 

ocena zachowania nie mogą być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

9. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, a roczną  

na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych z drugiego semestru.   

10. Ustalone  przez  nauczycieli  śródroczne  i roczne oceny klasyfikacyjne 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia 

ustalona przez wychowawcę nie może być uchylona ani zmieniona decyzją 

administracyjną.  

11. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym 

okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.  

12. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  

lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 
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przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureat lub finalista ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną.  

§ 56. 1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej/ rocznej dokonuje  

się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno -

terapeutycznym.   

2.  Klasyfikacja  śródroczna  i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym:  

1) w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego na podstawie 

odrębnych przepisów i jego zachowania oraz ustaleniu jednej opisowej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej/rocznej oceny zachowania;  

2) począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć  

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla danego 

ucznia na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku 

szkolnym oraz ustaleniu śródrocznych/rocznych opisowych  ocen  klasyfikacyjnych   

z zajęć edukacyjnych i śródrocznej/rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

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

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  

4. Śródroczną /roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest 

dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.  
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5. Oceny  bieżące,   śródroczne,   roczne   i      końcowe   oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne, roczne  

i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności 

sprzężone są ocenami opisowymi.  

§ 57. 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna 

może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

2. Ustalona przez nauczyciela ocena roczna może być podwyższona jedynie  

w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia.  

3. Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć  edukacyjnych w terminie nie później niż na 2 dni przed radą klasyfikacyjną. 

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

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

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania.   

5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje  

się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.  

6. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

7. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej należy poinformować ucznia  

i jego rodziców na 30 dni przed zakończeniem półrocza (roku szkolnego) w formie 

pisemnej (rodzic potwierdza podpisem).   

8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

§ 58. 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, dyrektor  powołuje komisję.  

2.  Komisja, o której mowa w ust. 1 przeprowadza w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 
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pisemnej i ustnej, a w przypadku plastyki, muzyki, zajęć technicznych/techniki, zajęć 

komputerowych/informatyki i wychowania fizycznego w formie zadań praktycznych 

oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przed dyrektora szkoły –  

jako przewodniczący  komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia  edukacyjne.   

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji  na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. Dyrektor  wówczas powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela   

z innej szkoły następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych:  

1) nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny;  

2) jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.   

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

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;  

2) skład komisji;   

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;   

4) imię i nazwisko ucznia;   

5) zadania sprawdzające;   

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

7. Protokół ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia wraz z pracami 

pisemnymi, zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach oraz wykonaniu zadania 

praktycznego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,   

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

wyznaczonym przez dyrektora.  

9. Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał 

więcej niż jedną roczną ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

§59. 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do dyrektora  

o podwyższenie oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  
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w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania informacji  

o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych.   

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

oraz uzasadnienie prośby.  

3. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden 

stopień.    

4. Warunki, które musi spełnić uczeń ubiegający się o ocenę wyższą  

niż przewidywana:  

1) co najmniej połowa uzyskanych ocen  cząstkowych jest równa ocenie,  

o którą się ubiega, lub od niej wyższa;  

2) ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach, a frekwencja  

na zajęciach z danego przedmiotu nie jest niższa niż 85% (z wyjątkiem długotrwałej 

choroby);    

3) przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów  

i prac pisemnych;   

4) uzyskał z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych oceny pozytywne  

(wyższe niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen 

niedostatecznych;   

5) skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – 

konsultacji indywidualnych;  

6) uczestniczył w zajęciach wyrównawczych (w przypadku uczniów mających 

trudności w nauce);  

7) zawsze starał się wykonywać polecenia nauczyciela i wywiązywał  

się z obowiązku szkolnego;  

8) brał udział w konkursach z przedmiotu, którego dotyczy wniosek o podwyższenie 

oceny, lub w zawodach i odnosił w nich sukcesy (dotyczy wniosku tylko o ocenę 

najwyższą).  

5. W  przypadku  niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych   

w punkcie 4.  prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel 

odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.   

6. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego  

przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu.  



69 
 

7. Sprawdzian obejmuje:  

1) formę pisemną;  

2) formę ustną, - w przypadku muzyki, plastyki, zajęć technicznych/techniki,  

zajęć komputerowych/informatyki mogą być również zadania praktyczne;  

3) sprawdzian z zajęć wychowania fizycznego ma formę przede wszystkim ćwiczeń 

praktycznych.  

8. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, 

o którą ubiega się uczeń.  

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z Przedmiotowym systemem oceniania,  

zostaje dołączony  do dokumentacji wychowawcy klasy.   

10. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian 

został oceniony na stopień, o który ubiega się uczeń lub stopień wyższy.   

11. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  

niezależnie od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach 

poprawy.   

§ 60. 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności  

może zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  

może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej na pisemny 

wniosek ucznia i jego rodzica.   

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.  

4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami  

i przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.   

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych/informatyki,  

zajęć technicznych/techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.   

7. Zestaw zadań egzaminacyjnych przygotowuje nauczyciel danego 

obowiązkowego zajęcia edukacyjnego.   
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8. Egzamin  przeprowadza komisja w skład której wchodzi: nauczyciel danego 

obowiązkowego zajęcia edukacyjnego jako egzaminator oraz nauczyciel takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, wskazany przez dyrektora.  

9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń przechodzący z innego typu 

szkoły oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.  

10. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 9, nie przeprowadza się egzaminów 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki,  

zajęć technicznych/techniki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych.  

11. Uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania.  

12. W przypadku ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą  

lub przechodzącego z innego typu szkoły egzamin klasyfikacyjny przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły -  

jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

z których przeprowadzany jest egzamin.   

13. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie drugiego nauczyciela danych zajęć 

edukacyjnych, w skład komisji dyrektor powołuje nauczyciela tych zajęć z innej 

szkoły, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

14. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice dziecka.  

15. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych  

w ciągu jednego dnia.  

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, 

zawierający w szczególności:   

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny,   

a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia 

spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą również skład komisji;   

3) termin egzaminu;   

4) imię i nazwisko ucznia;   
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5) zadania egzaminacyjne;   

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

17. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego wraz z pracami pisemnymi ucznia, zwięzłą 

informacją o ustnych odpowiedziach ucznia i wykonaniu zadania praktycznego 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu 

klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.  

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna/śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.  

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, 

niedostateczna roczna/śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

§ 61. 1. Począwszy od czwartej klasy, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał  ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  

2. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przypadku usprawiedliwionej dłuższej 

nieobecności ucznia (choroby) przekraczającej 30 dni.  

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych 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. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego  

jest ostateczna.  

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

programowo wyższej i powtarza klasę.  

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden 

raz w ciągu  danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej 

ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,  

pod warunkiem że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, 

realizowane w klasie programowo wyższej.  

7. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej,  

z wyjątkiem egzaminu z: plastyki, muzyki, zajęć komputerowych/informatyki, zajęć 

technicznych/techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.  
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8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia 

rocznych zajęć  dydaktyczno - wychowawczych, a przeprowadza się go w ostatnim 

tygodniu ferii letnich.  

9. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora   

w składzie:  

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły –  

jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

11. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły 

najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań 

powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym. W przypadku ucznia, dla którego 

nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ze  specjalnymi trudnościami  w nauce, pytania 

egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.  

12. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;  

2) skład komisji;  

3) termin egzaminu;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;   

6) wynik egzaminu oraz ocenę klasyfikacyjną ustaloną przez komisję.   

12. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o jego ustnych odpowiedziach, o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   

§ 62.1. Uczeń ma możliwość poprawy rocznej oceny zachowania nie później  

niż na dwa dni przed końcową radą klasyfikacyjną.  
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2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,  

w formie uzasadnionego pisemnie wniosku, w terminie do 2 dni po zakończeniu 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny.  

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia.  

4. Ocena jest ustalana w  drodze głosowania  zwykłą większością głosów.  

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

4. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor albo nauczyciel wskazany przez dyrektora – jako przewodniczący 

komisji;  

2) wychowawca oddziału;  

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danym oddziale;  

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego 

7) przedstawiciel Rady Rodziców.  

5.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  

i nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.   

6.  Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen 

ucznia, zawierający w szczególności:  

1) skład komisji;  

2) termin posiedzenia komisji;  

3) imię i nazwisko ucznia;  

4) wynik głosowania;  

5) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

§ 63.1. Sposoby gromadzenia informacji o uczniach obejmują formy, częstotliwość 

oraz narzędzia i zasady. Umożliwiają one poznanie i wartościowanie; czy i ile uczeń 

pamięta, rozumie, umie i potrafi; czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności,  

a tym samym ewaluacja nauczania. 

2. Formami gromadzenia informacji (indywidualnej i zbiorowej) są: 
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1) pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał 

nauczania i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie 

i jednocześnie na kontrole (kontrola ustna); 

2) polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie 

lub pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym, albo w zeszycie lub arkuszu 

ćwiczeń; 

3) wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania, jako prace klasowe; 

4) sprawdziany nauczycielskie bądź  standaryzowane testy osiągnięć szkolnych 

(wewnątrzszkolne badania osiągnięć uczniów);  

5) obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych; 

6) szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów; 

7) testy i ćwiczenia sprawnościowe; 

8) analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych. 

3. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, 

tj. równomiernie rozłożone na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczanie); 

zarówno bieżące, jak i śródroczne, roczne oraz etapowe; w różnych formach  

oraz w warunkach zapewniających obiektywność oceny. 

4. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin 

danych zajęć edukacyjnych (przedmiotu, bloku przedmiotowego,  

zajęć edukacyjnych) i ich specyfiki, jednak w danym (okresie) powinna być 

prowadzona nie rzadziej niż: 

1) ustne wypowiedzi ucznia (obejmujące nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne) –  

2 razy; 

2) wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania klasowe (zapowiadane  

z tygodniowym wyprzedzeniem oraz maksymalnie jedno dziennie ze wszystkich 

zajęć edukacyjnych) – 1 raz; 

3) zadania domowe (krótkie i uwzględniające poziom zainteresowania ucznia) –  

1 raz; 

4) analiza notatek w zeszytach przedmiotowych (systematyczność, ortografia, 

charakter pisma, estetyka zeszytu) – 1 raz. 

5. Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy 

poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek 

 i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także uzdolnienia, predyspozycje 

 i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. 
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6. Wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych, czyli wewnątrzszkolne badanie 

osiągnięć uczniów przeprowadza się na koniec roku szkolnego (etapu kształcenia) 

wg harmonogramu ustalonego w Planie Nadzoru Pedagogicznego. Koniecznym  

jest tutaj opracowanie wyników testu. Wiedzy na temat testów dydaktycznych,  

ich konstruowania, stosowania, analizy wyników badań i oceny pomiaru 

dydaktycznego  dostarcza literatura pomiaru dydaktycznego. 

§ 64.1. Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być spełnione 

następujące wymogi:  

1) jawności – tzn. podawanie uczniom i ich rodzicom ocen do wiadomości; 

2) obiektywności – tzn. jasno określone kryteria wymagań na poszczególne stopnie 

(standardów wymagań edukacyjnych); 

3) celowości – tzn. określenie dynamiki rozwoju ucznia (co uczeń osiągnął,  

a nad czym musi jeszcze popracować); 

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie ustnej. 

3. Zasady poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i podają je uczniom do wiadomości. 

4. Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne uczniów 

przez pół roku. Prace te mogą być udostępnione uczniowi i jego rodzicom  

wg poniższych zasad: 

1) uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą klasową na zajęciach 

edukacyjnych; 

2) rodzice ucznia mają wgląd do poprawionej pracy pisemnej swojego dziecka  

na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu 

podczas spotkań z rodzicami. 
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Rozdział 3 
Egzamin ósmoklasisty 

 

§ 65.1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej  

jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny.  

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w terminie głównym w szkołach  

dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w 

kwietniu oraz w terminie dodatkowym - w czerwcu.   

3. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.  

4. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty obowiązkowe:  

1) język polski;  

2) matematykę;  

3) język obcy nowożytny;  

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia, historia.  

5. Zasady organizacji i przebieg egzaminu regulują odrębne przepisy. 
  

Rozdział 4 
Promowanie i ukończenie szkoły 

 
§ 66. 1. Uczeń klas I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 

programowo wyższej.  

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć 

ucznia w danym roku szkolnym lub stanem jego zdrowia, Rada Pedagogiczna  

może postanowić o powtarzaniu przez ucznia klasy I – III, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców ucznia  

po zasięgnięciu opinii wychowawcy.  

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

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, 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.  
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§ 67.1. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię , etykę 

do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć.  

3. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie   

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada 

Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym.  

4. Uczeń kończy szkołę podstawową, 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 tych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej  i ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo 

najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  

w porozumieniu z rodzicami.  

6. Począwszy od  klasy IV uczeń otrzymuje promocję, a uczeń klasy VIII  kończy 

szkołę   podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku rocznej/końcowej klasyfikacji, 

uzyska średnią ocen wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych  

w szkolnym planie nauczania, równą bądź wyższą niż 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę zachowania. 

7. Uczeń, o którym mowa w ust.8 otrzymuje świadectwo promocyjne  

z wyróżnieniem.  

§ 68. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 

dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności  

za te czynności określają odrębne przepisy.  
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Rozdział 5 
Prawa i obowiązki uczniów 

 
§ 69.1.Uczeń ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej, 

2) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów, 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej  

bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym, 

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

a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce, 

8) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego, 

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania  

się w organizacjach działających w szkole. 

 2.Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły; 

2)  systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły; 

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  

i innych pracowników szkoły; 

4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 

5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

6) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych-usprawiedliwienie winien 

przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia z wychowawcą; 

a) usprawiedliwienie nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego 

oświadczenia, 
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b) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także 

zaświadczenie lekarskie; 

7)  noszenia schludnego i godnego ucznia stroju: 

a) strój galowy na uroczystości szkolne (biała koszula lub bluzka, ciemne spodnie 

lub spódnica), 

b) strój codzienny: 

- bluzka zakrywająca ramiona, dekolt i brzuch, 

- spódnica nie krótsza niż do połowy uda, 

- bez wyzywającej biżuterii i makijażu, 

- schludna fryzura (naturalny kolor włosów), paznokcie krótkie, bez lakieru; 

8)  noszenia na terenie szkoły zmiennego obuwia; 

9)  nie używania i nie wnoszenia urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych 

na teren szkoły, dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów i innych urządzeń 

elektronicznych podczas imprez, wycieczek i wyjazdów szkolnych za zgodą 

rodziców, którzy biorą pełną odpowiedzialność za te urządzenia. 

§ 70.1.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia skargi w terminie 3 dni  

od naruszenia praw ucznia w drodze: 

a) ustnej do: wychowawcy, opiekuna Samorządu Szkolnego, dyrektora szkoły, 

b) pisemnej do: dyrektora, rady pedagogicznej; 

2) W ciągu 14 dni uczeń lub jego rodzic otrzymuje odpowiedź pisemną od dyrektora 

szkoły. 

§ 71.1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń otrzymuje nagrody i wyróżnienia: 

1) pochwałę wychowawcy wobec uczniów klasy, 

2) pochwałę dyrektora wobec uczniów szkoły, 

3) nagrodę rzeczową, 

4) dyplom uznania. 

2. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych odnotowuje się na świadectwie 

szkolnym. 

3. Nagrody i wyróżnienia stosowane są przede wszystkim wobec tych uczniów, 

którzy osiągają dobre wyniki w nauce, a jednocześnie są aktywni społecznie. 

§ 72.1.Uczeń może być ukarany za: 

1) lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, 

2) naruszanie porządku szkolnego, 
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3) wywieranie szkodliwego wpływu na kolegów, 

4) chuligaństwo, palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków. 

2. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. Kara nie może 

naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

3. Rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy klasy, 

2) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, 

3) upomnienie dyrektora szkoły wobec uczniów, 

4) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o jego nagannym zachowaniu, 

4. Wymienione kary stosowane są na podstawie decyzji rady pedagogicznej. 

Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie wobec ucznia kary, jeśli uczeń uzyska 

poręczenie nauczyciela, samorządu uczniowskiego lub klasowej rady rodziców. 

8. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od kary. Pisemny wniosek  

do Rady Pedagogicznej składa się na ręce wychowawcy klasy, który ma obowiązek 

przedstawić wniosek Radzie na najbliższym posiedzeniu. Wniosek musi zawierać 

odpowiednie uzasadnienie.  

9.  W przypadku odrzucenia wniosku przez Radę Pedagogiczną uczeń  

lub jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły o ponowne rozstrzygnięcie 

sprawy.  

10. Podczas nakładania kar należy brać pod uwagę: 

1) rodzaj popełnionego przewinienia; 

2) skutki społeczne przewinienia; 

3) dotychczasowe zachowanie ucznia; 

4) intencje ucznia; 

5) wiek ucznia; 

6) poziom rozwoju psychofizycznego ucznia. 

11. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie  

od nałożonej kary, może być zobowiązany przez dyrektora szkoły,  

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej do: 

1) naprawienia wyrządzonej szkody; 

2) przeproszenia osoby pokrzywdzonej; 

3) wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, grupy 

wychowawczej szkoły, placówki lub społeczności lokalnej. 
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Rozdział 6 
Postanowienia końcowe 

 
§ 73. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§74.1.Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają 

odrębne przepisy. 
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