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STATUT 
Szkoły Podstawowej  

w Czelatycach 
 

 

 

Podstawy prawne: 

Uchwała Rady Gminy z dnia 08.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotych-

czasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czelatycach w ośmioletnią Szkołę Podstawo-

wą w Czelatycach,  

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 

1943),  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 nr 78 poz. 

483), 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jednolity, Dz. U. z 2016, poz. 1379), 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 

2016, poz. 922), 

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

prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908),  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z 

późn. zm.) 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych,  

Rozp. MEN z 25 czerwca 2015 r (Dz. U. poz. 959); Rozp. MEN z 24 lipca 2015 r (Dz. U. 

poz. 113); Rozp. MEN z 6 i 12 sierpnia 2015 r. 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogól-

nego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803),  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532),  

Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-

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

Podstawę prawną opracowania niniejszego statutu stanowi w szczególności art. 98 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59), 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902).
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         ROZDZIAŁ I 

NAZWA SZKOŁY I INFORMACJE O SZKOLE 

 

      § 1 

1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Czelatycach 

2. Typ szkoły: publiczna szkoła podstawowa 

3. Organ prowadzący: Gmina Rokietnica 

4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą: Kurator Oświaty w Rzeszowie 

5. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat 

6. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny 

7.Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i 

uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

8.Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach: 

a) pieczęć urzędowa: 

Szkoła Podstawowa  

w Czelatycach 

    37-562 Rokietnica    tel. 166221393 

NIP 792-18-57-041   Regon 001208145 

b) stemple okrągłe: 

- stosowany do pieczętowania świadectw szkolnych, 

- stosowany do pieczętowania legitymacji szkolnych 

9.Szkoła jest jednostką budżetową 

10.Ilekroć w statucie jest mowa o: 

• Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Czelatycach oraz oddział 

przedszkolny funkcjonujący w szkole, 

• Oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć oddział przedszkolny 6-latków  

• Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czelatycach, 

• Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole 

Podstawowej w Czelatycach, 

• Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć przewodniczących trójek klasowych ro-

dziców poszczególnych klas, 

• Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej  

w Czelatycach, 
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• Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów 

uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Czelatycach.      

Misja, wizja, model absolwenta szkoły 

§ 2 

1. Misja szkoły: 

     Jesteśmy szkołą, która w swoich działaniach sprzyja prawidłowej realizacji programu dy- 

    daktyczno – wychowawczego  

2. Wizja szkoły: 

W szkole są szanowane prawa uczniów, rodziców i nauczycieli; uczniowie, rodzice  

i nauczyciele mają poczucie współuczestnictwa w życiu szkoły; uczniowie osiągają wyniki 

odpowiednie do ich możliwości oraz potrafią zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w 

praktyce; wysiłki wychowawcze rodziców są wspierane przez nauczycieli 

3. Model absolwenta szkoły: 

- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości, 

      - wykazuje się samodzielnością, 

      - stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł, 

      - lubi i chce się uczyć, 

      - jest wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna), 

      - umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje, 

      - potrafi rozwiązywać problemy, 

      - cieszy się z sukcesów i umie akceptować porażki, 

      - zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować, 

     - umie dokonać samooceny, 

     - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, 

     - umie współdziałać w grupie, 

     - umie odróżnić dobro od zła,  

     - zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje, 

     - zna symbole narodowe i wie jak się wobec nich zachować, 

      - jest wrażliwy na potrzeby innych, podejmuje bezinteresowne działania na rzecz  

        potrzebujących. 
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            ROZDZIAŁ II 

                                               CELE I ZADANIA SZKOŁY 

         § 3 

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

zestaw programów nauczania oraz Program Wychowawczo-profilaktyczny szkoły. W szkole: 

1. Kształcenie i wychowanie służą rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miło-

ści Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.  

2. Zapewnienia się każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju. 

3. Wprowadza się uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, al-

truizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji.  

4. Ukazuje wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności. 

5. Rozwija umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i 

wnioskowania. 

6. Wspiera się uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji. 

7. Udziela pomocy pedagogiczno-psychologicznej. 

8. Kształtuje u uczniów postawy otwarte wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 

9. Realizowanie tych celów odbywa się z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

promocji i ochrony zdrowia. 

10. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

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

widzenia dydaktycznego, 

2) Program Wychowawczo-profilaktyczny obejmuje: 

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

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym - dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów - przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów wystę-

pujących w szkole, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

11. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są obowiązani do realizowania Program Wycho-

wawczo-profilaktycznego. Treści w nim zawarte należy uwzględniać na wszystkich zajęciach 

edukacyjnych, zajęciach z wychowawcą oraz zajęciach pozalekcyjnych. 

       Sposoby realizacji celów szkoły 
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                                                               § 4 

1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły pod-

stawowej poprzez realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych. 

2.Umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

uwzględniając zajęcia z doradcą zawodowym.  

3. Umożliwia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny w zgodzie 

z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej (prawo wyboru uczestnictwa w 

lekcjach religii lub etyki). Szkoła w realizacji tego zadania respektuje zasady nauk pedago-

gicznych, przepisy, prawa a także zobowiązania wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka 

przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dn. 20 listopada 1989 r. 

4. Zapewnia bezpieczeństwo, higieniczne warunki nauki i opiekę podczas zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i pozalekcyjnych, a także podczas organizowanych wycieczek i imprez 

szkolnych, w szczególności przez: 

a) kontrolę obecności podczas prowadzonych zajęć, 

b) zapoznanie z regulaminami sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i pracowni przedmio-

towych, 

c) oznaczenie dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz zapoznanie uczniów z procedurami ewa-

kuacyjnymi, 

d) organizowanie, co najmniej raz w roku próbnego alarmu ewakuacyjnego, 

e) pełnienie czynnych dyżurów nauczycielskich podczas przerw między lekcjami oraz  

w czasie poprzedzającym rozpoczęcie w szkole zajęć, 

f) dostosowanie wymagań i form zajęć wychowania fizycznego do możliwości fizycz-

nych ucznia, 

g) zapewnienie uczniom podczas wycieczek odpowiedniej opieki zgodnie z regulaminem 

organizowania wycieczek szkolnych, 

h) omawianie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć z wychowawcą,  

i) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

j) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł oraz innego sprzętu szkolnego do wzro-

stu uczniów i rodzaju wykonywanej przez nich pracy, 

k) systematyczne kontrolowanie pod względem BHP miejsca, w którym prowadzone są 

zajęcia, 

l) samodzielne usuwanie przez pracowników szkoły dostrzeżonego zagrożenia lub nie-

zwłoczne zgłaszanie (zawiadomienie) Dyrektora Szkoły o dostrzeżonym zagrożeniu 
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(zdarzeniu), noszącym znamiona przestępstwa lub stanowiącym zagrożenie dla zdro-

wia lub życia uczniów, 

ł) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne                                                 

oraz przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową, 

m) organizację zajęć lub imprez szkolnych, a także pobytu ucznia poza terenem szkoły  

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

5. Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych. Pomaga realizować indywidualnie treści nauczania 

dostosowane do potrzeb konkretnego dziecka. Służy pomocą w przygotowaniu się ucznia do 

konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych różnego szczebla.  

6. Nagradza i promuje osiągnięcia i sukcesy uczniów w środowisku (strona internetowa, kro-

nika szkolna, apele szkolne, prasa i media).  

7.Upowszechnia tradycję i kulturę narodową w procesie nauczania oraz podczas uroczystości 

i imprez szkolnych. 

8.Umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do każdego dziecka 

uwzględniając wyniki diagnoz obserwacji i zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

9.Wdraża do przyszłej pracy przez udział w działalności na rzecz szkoły i środowiska lokal-

nego. 

10.Umożliwia realizację obowiązku szkolnego. 

 

Zadania szkoły 

§ 5 

Realizacja zadań szkoły odbywa się z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

uczniów poprzez następujące działania: 

1.Kształtowanie kompetencji językowych uczniów oraz dbanie o wyposażenie uczniów  

w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób 

poprawny i zrozumiały. 

2.Stwarzanie uczniom warunków do: 

a) nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzy-

staniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego 

myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi, 

b) wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,  

c) posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania 

tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykony- 
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wania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach. 

3.Wprowadzanie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych 

oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów 

literackich innych tekstów kultury. 

4.Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w 

trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie. 

5.Indywidualizowanie wspomagania rozwoju uczniów, stosownie do jego potrzeb i możliwo-

ści. 

6.Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów w tym wdrożenie ich do nawyków higie-

nicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób. 

7.Ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z ak-

tywności fizycznej i stosowania profilaktyki. 

8.Dostosowanie nauczania do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się uczniom 

ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelek-

tualną w stopniu lekkim. 

9.Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodo-

wych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i 

lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.  

10.Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka. 

11.Kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechniania 

wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju. 

12.Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania 

ekologią. 

13.Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. 

14.Kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca  

w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych poprzez umożliwianie udziału w projektach 

zespołowych lub indywidualnych. 

15.Ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowa-

nia i kryteria jego oceny. 

16.Podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami 

upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi  

i symbolami państwowymi. 

17.Udzielanie uczniom zdiagnozowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z 

ich potrzebami i zaleceniami. 
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18.Udzielanie wsparcia rodzicom dziecka potrzebującego pomocy psychologiczno - pedago-

gicznej. 

19.Organizowanie opieki i pomocy uczniom niepełnosprawnym zgodnie z ich zdiagnozowa-

nymi potrzebami. 

20.Udzielanie wsparcia rodzicom uczniów niepełnosprawnych zgodnie z ich potrzebami. 

21.Organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego z zachowaniem szeroko pojętych 

zasad bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników szkoły. 

 

Sposoby realizacji zadań szkoły 

§ 6 

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom udzielają nauczyciele. 

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

znawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w 

szczególności:  

a) z niepełnosprawności; 

b) z niedostosowania społecznego; 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d) ze szczególnych uzdolnień; 

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

f) z zaburzeń komunikacji językowej; 

g) z choroby przewlekłej; 

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

i) z niepowodzeń edukacyjnych; 

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposo-

bem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

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

a) rodzicami uczniów; 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
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d) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

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

a) rodziców ucznia; 

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

c) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

7. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów - przez 

nauczycieli - w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

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

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane dla ucznia ustala Dyrektor Szkoły.  

9. Do zadań nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, 

b) planowanie sposobu ich zaspokojenia, w tym: 

- w klasach I-III obserwacja i dokonanie diagnozy mającej na celu rozpoznanie u uczniów 

ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, 

- informowanie Dyrektora Szkoły o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. 

10. Dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym szkoła organizuje zajęcia rewalida-

cyjne zgodnie z odrębnymi przepisami. 

11. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szko-

ły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

12. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (opiekunów 

prawnych) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywi-

dualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń doty-

czących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologicz-

no-pedagogicznej.  

13. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z dzieckiem przez nauczyciela, które-

mu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć. 

14. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu ro-

dzinnym. 

15. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogól-

nego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej 
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klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.  

16. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programo-

wej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, 

w których zajęcia są realizowane.  

17. Na podstawie orzeczenia, Dyrektor Szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 7 

Organami szkoły są:  

1. Dyrektor Szkoły  

2. Rada Pedagogiczna szkoły  

3. Rada Rodziców 

4. Samorząd Uczniowski 

§ 8 

Każdy z wymienionych w § 7 organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy 

kolegialnie funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Re-

gulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

§ 9 

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

stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora Szkoły w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów jest Podkarpacki Kurator Oświaty. 

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

stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora Szkoły w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli jest Organ Prowadzący szkołę. 

 

    Dyrektor Szkoły 

      § 10 

1. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest 

przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedago-

gicznej. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:  
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1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości 

pracy;  

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest od-

powiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania;  

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa; 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;  

6) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;  

7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela, po-

budza ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji;  

8) podaje do publicznej wiadomości - w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych -

szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku 

szkolnego;  

9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;  

10) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - po spełnieniu ustawowych wymo-

gów - zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub rocznego przygo-

towania przedszkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;  

11) odracza obowiązek nauki;  

12) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach określonych w statucie szko-

ły; 

13) powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania, dokonania wielospe-

cjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o niepełno-

sprawności lub niedostosowaniu społecznym;  

14) w szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela sprawowanie wycho-

wawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, pełnienia funkcji wychowawcy 

przez nauczyciela uzupełniającego etat, itp.), Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną osobę 

niż osobę sprawującą funkcję wychowawcy do planowania i koordynowania pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej uczniom danej klasy;  

15) w porozumieniu z Organem Prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną niepełno-

sprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne;  

16) zawiadamia - w terminie do 30 września - każdego roku szkolnego, Dyrektora Szkoły 

podstawowej w obwodzie, w którym mieszka dziecko - o realizacji obowiązkowego rocznego 
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przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, 

które temu obowiązkowi podlegają;  

17) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez zamieszkałe  

w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki Dyrektor Szkoły wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępo-

waniu egzekucyjnym w administracji;  

18) dopuszcza do użytku w szkole zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, 

podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe; 

19) zwalnia ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

20) udziela na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) zezwolenia na spełnianie przez 

ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania;  

21) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasa-

dami określonymi w statucie;  

22) występuje do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem (w porozumie-

niu z rodzicami, prawnymi opiekunami ucznia - do nich do 20 sierpnia danego roku) o zwol-

nienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu w szczególnych przypadkach loso-

wych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie;  

23) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych; 

24) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;  

25) podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków 

publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach;  

26) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w 

uzgodnieniu z Organem Prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę 

Rodziców;  

27) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego ucznia;  

28) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu uży-

wania tych podręczników lub materiałów.  

2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:  

1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;  
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2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia - w ramach wynagrodzenia zasadniczego - 

oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczno - wychowawcze lub opiekuńcze;  

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;  

4)zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w szczegól-

ności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w 

budynku szkolnym i placu szkolnym;  

5) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;  

6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku pracy oraz dba-

łości o estetykę sal lekcyjnych;  

7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;  

8) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Ra-

dzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;  

9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpo-

wiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;  

10) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku;  

11) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;  

12) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie 

z odrębnymi przepisami;  

13) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, 

ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

14) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w pkt. 13 

mogą być ustalone:  

a) w dni, w których w szkole odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej;  

b) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w 

przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;  

c) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami 

społeczności lokalnej.  

15) w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (praw-

nych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od 

zajęć dydaktyczno - wychowawczych, o których mowa w ust. 2. pkt. 13;  

16) w dniach wolnych od zajęć o których mowa w ust. 2. pkt. 13.  w szkole organizowane są 

zajęcia opiekuńczo - wychowawcze;  
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17) Dyrektor Szkoły za zgodą Organu Prowadzącego może „zawiesić” zajęcia na czas ozna-

czony, jeżeli: 

 - temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedza-

jących zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;  

- wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, np. klęski 

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.  

3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:  

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;  

2) dokonuje oceny pracy nauczycieli;  

3) organizuje proces awansu zawodowego nauczycieli; 

4) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;  

5) przyznaje Nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracowni-

kom obsługi szkoły;  

6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pra-

cowników; 

7) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;  

8) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;  

9) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;  

10) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;  

11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez 

Organ Prowadzący;  

12) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;  

13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;  

14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  

4. Sprawuje opiekę nad uczniami:  

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;  

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu szkoły;   

3) opracowuje na potrzeby Organu Prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki 

szkolnej”;  

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofi-

zycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  

5. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

6. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie ósmej, 

7. Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji. 
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8. Wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu 

dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

§ 11 

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły. 

Współpracuje z Organem Prowadzącym i Nadzorującym w zakresie określonym ustawą i 

aktami wykonawczymi do ustawy.  

§ 12 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.  

§ 13 

Radę Pedagogiczną tworzy Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

§ 14 

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

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

wiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opie-

kuńczo-wychowawcza.  

§ 15 

1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:  

1) uchwala regulamin swojej działalności;  

2) zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;  

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;  

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) uchwala statut szkoły i wprowadza zmiany (nowelizacje) do statutu;  

6) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pra-

cy szkoły lub placówki. 

7) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.  

2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:  

1) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;  

2) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;  

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

4) opiniuje projekt finansowy szkoły;  

5) opiniuje wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty dla Dyrektora;  

6) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora;  
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7) opiniuje pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;  

8) opiniuje tygodniowy plan lekcji;  

9) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.  

10) opiniuje zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub 

program nauczania. 

11) dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany program nauczania w szkole podstawo-

wej, zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych. 

3. Rada Pedagogiczna ponadto:  

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia Dyrektora do obwiesz-

czenia tekstu jednolitego statutu;  

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora szkoły lub 

innych funkcji kierowniczych w szkole;  

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;  

4) deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stano-

wisko Dyrektora Szkoły;  

5) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy; 

6) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli.  

     § 16 

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Ze-

brania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek Organu Prowadzącego, Or-

ganu Nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.  

 § 17 

Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.  

§ 18 

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący szkołę oraz 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii 

Organu Prowadzącego. Rozstrzygnięcie Organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest osta-

teczne.  

§ 19 
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1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujaw-

niania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro 

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

koły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie papierowej lub elektronicznej. 

 

Rada Rodziców 

§ 20 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły i stanowi reprezentację rodziców 

uczniów.  

2. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym ze-

braniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.  

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

4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.  

§ 21 

1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:  

1) uchwala regulamin swojej działalności;  

2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-profilaktyczny. 

2. Program, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt. 2, Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni 

od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedago-

giczną.  

3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo - profilak-

tycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z Organem sprawującym nad-

zór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

4. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:  

1) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora;  

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;  

3)opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres 

stażu. Rada Rodziców przedstawia opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie 

wstrzymuje postępowania;  
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4)opiniuje program poprawy efektywności wychowania i kształcenia w przypadku, gdy nad-

zór pedagogiczny poleca taki opracować;  

5)opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.  

5. Rada Rodziców może:  

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

la stażysty;  

2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, Organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub Organu Prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkolnych;  

3) delegować dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na sta-

nowisko Dyrektora Szkoły;  

4) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez Organ 

Nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.  

 

Samorząd Uczniowski 

§ 22 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

2. Decydującym organem Samorządu Uczniowskiego jest Rada Samorządu Uczniowskiego, 

wybierana w głosowaniu tajnym i powszechnym. Zarząd spośród siebie wybiera przewodni-

czącego, zastępcę i tworzy sekcje, zgodnie z regulaminem samorządu.  

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

dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczących praw uczniów tj.: 

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

wymaganiami, 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zaintereso-

wań, 

d) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

4. Samorząd Uczniowski może gromadzić własne fundusze pochodzące z akcji organizowa-

nych przez uczniów.  

Zasady współpracy organów szkoły 

§ 23 
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1. Wszystkie organa szkoły są zobowiązane do współpracy w duchu porozumienia i wzajem-

nego szacunku, wspierania Dyrektora Szkoły, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia 

współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły. 

2. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.  

3. Wszelkie konflikty i sprawy sporne wynikające pomiędzy organami szkoły, rozwiązywane 

są wewnątrz szkoły - z zachowaniem drogi służbowej. 

4. Organa szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompe-

tencje oraz zasadę współpracy, współdziałają ze sobą w realizacji zadań wynikających ze sta-

tutu i planów pracy szkoły. 

5. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

dyrektora szkoły;  

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;  

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

sporu;  

4) o swoim rozstrzygnięciu - wraz z uzasadnieniem - Dyrektor informuje na piśmie zaintere-

sowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.  

6. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany 

jest Zespół Mediacyjny. W jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z 

tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

7. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.  

8. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwią-

zanie ostateczne. 

9. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do Organu Prowadzącego.  

§ 24 

1. Nie przewiduje się utworzenia stanowisk wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych 

w szkole.  

2. Na pierwszym, w nowym roku szkolnym, zebraniu Rady Pedagogicznej powołuje się „spo-

łecznego” zastępcę Dyrektora Szkoły. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA 

§ 25 

Podstawową jednostka organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jedno-

rocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych 

planem nauczania. 

W roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej przeprowadza się diagnozę gotowości 

dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o 

gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej”. 

Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej:  

1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystywaniem wszystkich dostępnych form 

pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje szkoły.  

2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest 

podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Szkole Podstawowej w Czelatycach.  

3. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo-lekcyjnym, gdzie godzina lekcyjna trwa 45 minut; dopuszcza się łą-

czenie zajęć;  

2) w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrów-

nawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

3) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;  

4) w systemie wyjazdowym o strukturze między klasowej: wycieczki turystyczne i krajo-

znawcze. 

4. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 

dydaktyczny o inne formy zajęć;  

5. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich. 

§ 26 

Dyrektor Szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego na cały 

okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w 

przepisach prawa.  

§ 27 

Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) szkoła organizuje na-

ukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 28 

1.Uczniom klas IV-VIII organizuje się zajęcia edukacyjne Wychowanie do życia w rodzinie. 
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2. Udział w zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 1, jeżeli jego rodzice (opie-

kunowie prawni) zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia 

w zajęciach. 

4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo 

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

§ 29 

Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, w drodze decyzji ad-

ministracyjnej może zezwolić - po spełnieniu wymaganych warunków - na spełnianie obo-

wiązku szkolnego poza szkołą.  

§ 30 

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając dostęp uczniom do treści, które 

mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramo-

wania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.  

§ 31 

Przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut. Przerwa długa trwa 20 minut.  

     § 32 

    System doradztwa zawodowego 

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań 

podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i 

zawodu.  

2. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, 

zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich 

rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie 

bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych. 

3. Należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć 

myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania. 

4. Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, wymaga pomocy 

ze strony wielu osób i instytucji, przede wszystkim szkoły i rodziców.  

5. Planowane zadania mają rozbudzać ciekawość poznawczą oraz motywację do nauki, 

kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku aktywności, umożliwiać 

poznawanie interesujących zawodów, kształtować gotowość do wyborów edukacyjnych np. 

drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, wyboru lektur i czasopism.  



 23 

6. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, 

oczekiwane efekty i metody pracy. Ma pomóc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów- ważnych przy dokonywaniu w przyszłości 

ważnych życiowych wyborów edukacyjnych i zawodowych. 

7. Cele szczegółowe:  

1) w klasach I-IV szkoły podstawowej: 

a) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,  

b) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,  

c) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,  

d) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze 

właściwego zawodu,  

e) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości;  

2) w klasach VI-VIII szkoły podstawowej  

a) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi 

edukacyjnozawodowej na każdym etapie edukacji, 

 b) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej 

szkoły i zawodu.  

c) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,  

d) wdrażanie uczniów do samopoznania,  

e) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,  

f) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron, 

g) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,  

h) wyrabianie szacunku dla samego siebie,  

i) poznanie możliwych form zatrudnienia,  

j) poznanie lokalnego rynku pracy,  

k) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,  

l) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,  

m) diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,  

n) poznawanie różnych zawodów, 

o) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

8. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  

1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;  

2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;  

3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery; 
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4) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;  

5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;  

6) wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy 

uczniów;  

7) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa 

zawodowego;  

8) w zakresie współpracy z rodzicami:  

a) podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,  

b) doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

c) przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, 

d) indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.  

Sposoby realizacji działań doradczych 

1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:  

1) zajęć ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym;  

2) pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na 

godzinach z wychowawcą;  

3) spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów;  

4) wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących;  

5) konkursy;  

6) udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i 

planowania dalszej kariery zawodowej;  

7) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli,  

8) giełdy szkół ponadpodstawowych;  

9) obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;  

10) praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie z zasobów 

Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, wykorzystywanie 

wyszukiwarki „Informator o zawodach”;  

2. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:  

1) pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej;  

2) poznawanie siebie, zawodów;  

3) analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;  

4) indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły;  

5) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;  

6) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;  
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7) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych. 

 

       Formy współpracy szkoły z rodzicami 

§ 33 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowaw-

czą rolę rodziny. 

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religij-

nego, zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,  

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,  

4) informowania Dyrektora Szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocz-

nego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza grani-

cami kraju, 

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obo-

wiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepi-

sach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu; 

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu 

edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu; 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka  

ze szkoły. 

§ 34 

1.Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,  

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i ode-

braniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną, 

2.W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu Dyrektor uprawniony 

jest do zwolnienia ucznia.   

§ 35 

1. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 
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3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demorali-

zacji i innym przejawom patologii społecznej. 

2. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin Rady Rodziców, 

3. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o 

zmianę wychowawcy klasy. 

§ 36 

1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.  

1) zapoznawanie rodziców (na zebraniach) z głównymi założeniami zawartymi w statucie 

szkoły, m.in. organizacją szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczy-

mi i opiekuńczymi;  

2) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców – informowanie o bieżących pro-

blemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły;  

3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydak-

tycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami.  

2. Współdziałanie rodziców ze szkołą w zakresie:  

1) doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;  

2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia szkoły;  

3) zapewnienia pomocy materialnej uczniom.  

3. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:  

1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas „0” w celu nawiązania ścisłych kontak-

tów, poznania środowiska rodzinnego, zasięgnięcie dokładnych informacji o stanie zdrowia 

dziecka, jego możliwościach i problemach;  

2) spotkania z rodzicami:  

a) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych;  

b) ustalenie form pomocy;  

c) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole;  

d) wspólne rozwiązywanie występujących problemów uwzględnianie propozycji rodziców;  

e) omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i szkoły;  

f) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych;  

g) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedli-

wiania nieobecności przez uczniów;  

h) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, imprezach sportowych.  

3) indywidualne kontakty:  
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a) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyni-

ki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w ze-

szytach przedmiotowych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste;  

b) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych;  

c) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie uczniów (za zgodą rodziców) do 

poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

d) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, 

o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych.  

§ 37 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 grudnia 2001r. (Dz.U. Nr 3, poz. 

28 w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki 

oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki;  

2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:  

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmio-

tów;  

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru;  

3.Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkol-

nym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki;  

4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie 

co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfika-

cji;  

5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania danej klasy;  

6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z 

zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku 

szkolnego;  

7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:  

1) uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (opiekunów prawnych);  

2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;  

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wnio-

sek – za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).  

8. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który 

dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach 
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ucznia;  

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program 

nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą;  

1) w pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, 

pedagog oraz zainteresowany uczeń;  

2) po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8  

3) Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej  

4) Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozy-

tywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

5) w przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego 

programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia Orga-

nu Nadzoru Pedagogicznego;  

6) zezwolenia udziela się na czas nie krótszy niż jeden rok szkolny;  

7) uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pra-

cować;  

8) uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i 

ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie 

niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie;  

9) uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub 

klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego 

stopnia albo realizować program we własnym zakresie; 

10) uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:  

a) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indy-

widualnych;  

b) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego 

wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo do-

brą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.  

11) konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 go-

dziny co dwa tygodnie;  

12) rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania;  
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13) uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, prze-

prowadzonego w terminie ustalonym z uczniem;  

14) kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą;  

15) decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia;  

16) do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN; 

17) na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki” 

należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukoń-

czeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce 

„Szczególne osiągnięcia ucznia”.  

§ 38 

Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej - zgod-

nie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

 

ROZDZIAŁ V 

SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA 

§ 39 

Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczy-

ciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez Dyrektora oraz pozostałych pracowników szko-

ły. Program Wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia 

w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.  

§ 40 

Kluczem do działalności wychowawczej szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodzi-

ców zawarta w § 3 Misja Szkoły. Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji działań wycho-

wawczych szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.  

§ 41 

1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają 

na celu przygotować ucznia do:  

1) pracy nad sobą;  

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;  

3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami jak: odpowiedzialność, samodzielność, od-

waga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności 

innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;  

4) rozwoju samorządności;  
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5) dbałości o wypracowane tradycje klasy, szkoły, środowiska;  

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;  

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry - 

akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.  

§ 42 

1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły. Preferuje się 

następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia:  

1) zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;  

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;  

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demo-

kratycznym państwie oraz świecie;  

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, człon-

kiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;  

5) posiada wiedzę i umiejętności niezbędne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla 

siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;  

6) zna, rozumie i realizuje w życiu:  

a) zasady kultury bycia,  

b) zasady skutecznego komunikowania się,  

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,  

d) akceptowany społecznie system wartości.  

7) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń;  

8) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.  

§ 43  

Wychowawcy klas opracowują klasowe plany pracy wychowawczej na dany rok szkolny z 

uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo-profilaktycznego i przedstawiają je do zao-

piniowania na zebraniu z rodzicami. Plan wychowawczy w klasie powinien uwzględniać w 

szczególności:  

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;  

2) przygotowania ucznia do poznania własnej osoby;  

3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;  

4) pomoc w tworzeniu systemu wartości;  

5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:  

a) adaptacja,  

b) integracja,  
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c) przydział ról w klasie,  

d) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,  

6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:  

a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, wycieczki, rajdy,  

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,  

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji 

rodziców i uczniów,  

d) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,  

e) aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska.  

7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.  

8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochro-

ną zdrowia. 

 

ROZDZIAŁ VI 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 44 

1.Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada:  

1) 8 sal lekcyjnych;  

2) jedną pracownie komputerową;  

3) bibliotekę; 

4) zastępczą salę gimnastyczną;  

5) boiska sportowe;  

6) zaplecze kuchenne;  

7) sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski;  

8) szatnię; 

9) gabinet profilaktyki zdrowotnej.  

§ 45 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecz-

nych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

2. Okres pierwszy kończy się zawsze 31 stycznia każdego roku.  

§ 46 

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie ramowych 
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planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny podlega zatwierdze-

niu przez Organ Prowadzący szkołę.  

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć 

obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zaintereso-

wań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ 

Prowadzący szkołę.  

§ 47 

Dyrektor Szkoły opracowuje plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.  

§ 48 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wycho-

wawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie 

zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy.  

§ 49 

1.Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły  

a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna 

§ 50 

1. W szkole mogą być wprowadzone innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia ekspery-

mentalne.  

2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna po 

uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.  

3. Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w punkcie 1, nauczyciel przed-

stawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć, zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowa-

nych lub dyplomowanych.  

§ 51 

W szkole działa biblioteka szkolna 

1. Biblioteka jest:  

1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie indywidualnie pracują 

nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,  

2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,  
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3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.  

2. Zadaniem biblioteki:  

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;  

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;  

3) prowadzenie działalności informacyjnej;  

4) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;  

5) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;  

6) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;  

7) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów 

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;  

8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;  

9) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;  

10) organizacja wystaw okolicznościowych.  

3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki,  

2) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,  

3) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,  

4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,  

5) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wy-

chowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami, uczniami, bibliotekarzami i inny-

mi instytucjami pozaszkolnymi;  

6) gromadzenie zbiorów,  

7) ewidencjonowanie i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

8) selekcjonowanie zbiorów,  

4. Godziny otwarcia biblioteki, zasad korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadza-

nia zajęć dydaktycznych w bibliotece określa regulamin biblioteki.  

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.  

6.Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez Radę Rodziców i 

innych ofiarodawców.  

Zespoły problemowe 

§ 52 

1. Zespoły te zostają powołane (w razie zaistniałych potrzeb) przez Dyrektora Szkoły. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wskazany przez Dyrektora Szkoły.  
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3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie 

poszczególnych zadań.  

§ 53 

W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Zgodę na podjęcie działalności wyraża Dyrektor Szkoły 

po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Rady Pedagogicznej. 

 

 ROZDZIAŁ VII 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

    Prawa ucznia 

§ 54 

Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. Uczeń ma także prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umy-

słowej. 

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i po-

szanowanie jego godności. 

3. Korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, pomocy psychologicz-

no-pedagogicznej. 

4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a tak-

że światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 

6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów. 

7. Reprezentowania szkoły w środowisku. 

8.Korzystania z usługi dostępu do Internetu, zabezpieczonego zainstalowanym i aktualizowa-

nym oprogramowaniem, które chroni przed dostępem do treści mogących stanowić zagroże-

nie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.  

9. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

10. Pomocy w przypadku trudności w nauce. 
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11. Przedstawiania wychowawcy klasy, nauczycielom, Dyrektorowi Szkoły swoich proble-

mów i uzyskiwania od nich pomocy w ich rozwiązywaniu. 

12. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki pod opieką nauczyciela. 

13. Do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych. 

14. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulep-

szeń w życiu klasy i szkoły. 

15. Korzystania z przerw międzylekcyjnych, przerw świątecznych i ferii szkolnych. 

16. Równego traktowania wobec prawa (wolność od dyskryminacji).  

17. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie), w przypadku naruszenia praw ucznia, mają 

prawo składania skarg i wniosków (inaczej prawa proceduralne, odwoławcze) za pośrednic-

twem wychowawcy do Dyrektora Szkoły. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna 

zawierać uzasadnienie. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. Wyco-

fanie skargi powoduje wstrzymanie biegu jej rozpatrzenia. 

18. W przypadku braku reakcji ze strony szkoły na skargę dotyczącą naruszenia praw ucznia, 

uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zwrócić się do Kuratorium Oświa-

ty. 

 

Obowiązki ucznia 

§ 55 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosow-

nych regulaminach oraz dostosowania się do zaleceń Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej, 

a w szczególności: 

1.Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre 

tradycje. 

2. Przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły. 

3. Przedstawić w terminie do siedmiu dni pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zaję-

ciach edukacyjnych w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców o uza-

sadnionej nieobecności. 

4. Uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, systematycznie przygotowywać się do nich i regu-

larnie odrabiać zadania domowe. 

5. Właściwie zachowywać się podczas zajęć, nie zakłócać ich przebiegu - spokojnie zajmo-

wać wyznaczone miejsce w klasie, przygotowywać niezbędne przybory, pomoce, podręczni-

ki, zeszyty itp. Nie dekoncentrować innych uczniów podczas pracy rozmowami, zachowa-
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niami rozpraszającymi uwagę, spacerami po klasie, komentowaniem odpowiedzi innych bez 

udzielenia głosu. Chęć zabrania głosu uczeń ma obowiązek sygnalizować podniesieniem ręki  

i czekać na udzielenie pozwolenia. 

6. Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak 

najlepiej czas i warunki do nauki. 

7.Współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być współodpowiedzial-

nym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej. 

8.Właściwie zachowywać się wobec nauczycieli, innych pracowników oraz uczniów szkoły 

poprzez: 

1) przestrzeganie zasad kultury,  

2) właściwe zwracanie się i stosowanie form grzecznościowych, 

3) stwarzanie atmosfery wzajemnej życzliwości, 

4) pomoc słabszym, 

9. Przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy słownej i fizycznej. 

10.Przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu 

szkoły. 

11. Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, przestrzegać zasad higieny osobistej: 

1) zmieniać strój po zajęciach wychowania fizycznego, 

2) zakładać w szkole buty na zmianę na białych lub jasnych, gumowych podeszwach nie po-

zostawiających śladów np. trampki lub tzw. „halówki”, buty mają być czyste i zasznurowane,  

12. Dbać o estetykę codziennego ubioru, schludny wygląd tzn.: 

1) nosić czyste, odpowiednie do sytuacji, miejsca i wieku ubranie (nie może nosić zbyt krót-

kich spódniczek, „podartych” spodni, bluzek z odkrytymi plecami, odkrytym brzuchem, du-

żym dekoltem), 

2) nie może nosić kolczyków w innych częściach ciała niż uszy, a na zajęciach sportowych 

również w uszach, 

3) nie może malować paznokci i twarzy, farbować włosów. 

13. Nosić strój szkolny – ubiory w stonowanych kolorach, bez wulgarnych znaków, obraz-

ków, napisów w języku polskim i obcym. 

14.Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy: podkoszulek z krótkim 

rękawem, krótkie spodenki, obuwie sportowe – trampki lub tenisówki. 

15. W czasie świąt i uroczystości szkolnych, pozaszkolnych, ucznia szkoły obowiązuje galo-

wy strój: 

- chłopcy- biała koszula i ciemne spodnie, 
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- dziewczęta- biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica. 

§ 56 

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone 

w szkole i dbają o jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz  

2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.  

3. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) odpowiadają materialnie za świadomie wyrzą-

dzone przez ucznia szkody. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie 

lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia. 

§ 57 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń: 

1)W czasie pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. 

Aparaty powinny być wyłączone i schowane, 

2)Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego urządzenia audiowizualnego 

jest zabronione, 

3)Użycie telefonu komórkowego lub innego urządzenia audiowizualnego jest dozwolone wy-

łącznie po uzyskaniu zgody wychowawcy, 

4)Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenie, kradzież, zepsucie czy uszko-

dzenie telefonu komórkowego, 

5)W razie stwierdzenia naruszenia w/w ustaleń, telefon lub inne urządzenie ulega zatrzyma-

niu przez nauczyciela według poniższych zasad: 

a) Uczeń jest obowiązany wyłączyć telefon lub urządzenie audiowizualne przed oddaniem go 

nauczycielowi do depozytu,  

b) Uczniowi przekazującemu telefon lub urządzenie audiowizualne wydaje się potwierdzenie 

przyjęcia tego urządzenia do depozytu. Na potwierdzeniu należy zanotować markę urządzenia 

c) telefon lub inne urządzenie może w każdej chwili odebrać rodzic/prawny opiekun ucznia 

po okazaniu potwierdzenia przyjęcia urządzenia do depozytu. 

6) Odmówienie prze ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia audiowizualnego skutku-

je odpowiednim wpisem w zeszycie uwag i upomnieniem Dyrektora Szkoły. 

 

Nagradzanie uczniów 

§ 58 

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:  

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, dzielność i odwagę;  
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2) szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, imprezach sportowych;  

3) 100 % frekwencję;  

4) wzorową działalność na rzecz klasy i szkoły.  

2. W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:  

1) pochwała ustna wychowawcy klasy wobec klasy i na zebraniu rodziców;  

2) pochwała ustna Dyrektora Szkoły wobec klasy:  

3) pochwała ustana Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej szkoły;  

4) wyeksponowanie nazwisk nagrodzonych na gazetce szkolnej;  

5) nagrody książkowe, rzeczowe, dyplomy uznania;  

6) listy gratulacyjne do rodziców (opiekunów prawnych); 

7) stypendium motywacyjne za wyniki w nauce 

Stypendium za wyniki w nauce (nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego), 

przyznaje Dyrektor Szkoły – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i w ramach środków  

przyznanych przez Organ Prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.  

  

  Karanie uczniów 

§ 59 

Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za: 

1. Postępowanie niezgodne ze statutem szkoły - uczeń może być ukarany:  

1) upomnieniem wychowawcy klasy;  

2) upomnieniem Dyrektora Szkoły i zobowiązaniem ucznia do poprawy;  

3) naganą Dyrektora Szkoły w obecności rodziców;  

4) nietypowaniem ucznia do reprezentowania szkoły, do udziału w konkursach i imprezach 

organizowanych przez szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wnio-

sek wychowawcy; zakazem udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdo-

wych;  

5) przeniesieniem do innej szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej - decyzją Kuratora Oświa-

ty.  

2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedago-

gicznej i inni pracownicy szkoły. 

§ 60 

Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj  

i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, do-
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tychczasowy stosunek ucznia do obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia 

oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować. 

§ 61 

Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.  

§ 62 

Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.  

§ 63 

Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.  

§ 64 

 1. O zastosowanej karze Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie rodziców (opiekunów praw-

nych).  

2. Kary wymienionej w § 58 ust. 1 pkt. 3 Dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców 

(opiekunów prawnych) podczas spotkania na terenie szkoły w terminie wskazanym przez 

Dyrektora.  

3. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty 

jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i 

sposobie odwołania.  

§ 65 

1. Rodzicom (opiekunom prawnym) ukaranego dziecka przysługuje prawo wniesienia odwo-

łania. 

2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomie-

nia o ukaraniu. 

3. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.  

4. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: wychowawca, nauczyciel w terminie do 14 dni 

od dnia wniesienia odwołania.  

5. Decyzja komisji jest ostateczna.  

§ 66 

1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.  

2. O zawieszeniu kary rozstrzyga podmiot, który udzielił kary na wniosek wychowawcy lub 

Samorządu Uczniowskiego.  

3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił się 

postępowania niezgodnego ze statutem szkoły.  

4. Karę uważa się za niebyłą po roku nienagannego zachowania. 
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ROZDZIAŁ VIII 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (zasady oceniania) 

§ 67 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;  

2) zachowanie ucznia   

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

wewnątrzszkolnego.  

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli po-

ziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, wynikających z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych, wynikających  

z realizowanych w szkole programów nauczania.  

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczy-

cieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecz-

nego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.  

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

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

postępach w tym zakresie;  

2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

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

4) dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;  

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania po-

szczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatko-

wych zajęć edukacyjnych;  

2) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć obowiązkowych 

oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

według skali i w formach przyjętych w szkole;  

3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć eduka-

cyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,   

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;  
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5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfika-

cyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowa-

nia;  

6) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;  

7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia i zachowania oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia.  

7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione 

przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.  

§ 68 

1. W ocenianiu obowiązują zasady:  

1) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena 

końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;  

2) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) znają kryteria oce-

niania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;  

3) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;  

4) zasada różnicowania wymagań; zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany 

poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;  

5) zasada otwartości; wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu 

o okresową ewaluację.  

  Jawność oceny 

§ 69 

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie 

(wybrany) program nauczania w danej klasie.  

2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów (rodziców, opiekunów praw-

nych na wrześniowym zebraniu) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wy-

nikających z realizowanego programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej za-

chowania;  

4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.   
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4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Spraw-

dzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) otrzy-

mują do wglądu w szkole. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nau-

czyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.  

5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawione są do wglądu według za-

sad: 

1) uczniowie - zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich 

przez nauczyciela,  

2) rodzice uczniów - na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczą-

cym danego przedmiotu, 

3) nauczyciel krótko uzasadnia (w formie ustnej lub pisemnej) ocenę z prac pisemnych. Wy-

mienia wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia w porównaniu z wymaganiami 

edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego testem, kartkówką lub klasówką oraz wskazuje w jaki 

sposób uczeń ma nadrobić braki i jakiego zakresu one dotyczą. 

6. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do za-

kończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. 

 

Tryb oceniania i skala ocen 

§ 70 

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali, z 

następującymi skrótami literowymi:  

1) ocena celująca - 6 - cel;  

2) ocena bardzo dobra - 5 - bdb;  

3) ocena dobra - 4 – db;  

4) ocena dostateczna - 3 - dst;  

5) ocena dopuszczająca - 2 - dop;  

6) ocena niedostateczna - 1 - ndst.  

2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków + (plus); – (minus), poza stop-

niem niedostatecznym 

3. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfika-

cyjne, w pozostałych dokumentach – w pełnym brzmieniu. 

4. Oprócz znaku cyfrowego, dopuszcza się umieszczanie w dzienniku dodatkowych informa-

cji, takich jak:  

1) zakres materiału;  
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2) data;  

3) forma oceniania;  

4) nie ćwiczący;  

5) brak zadania, zeszytu, ćwiczeń  

5. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na 

bieżąco, a rodzicom (opiekunom prawnym) podczas spotkań klasowych, a także podczas in-

dywidualnych konsultacji.   

6. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:  

1) prace pisemne:  

a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie 

pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana;  

b) kartkówka obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej 

dwutygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.  

2) praca i aktywność na lekcji;  

3) odpowiedź ustna;  

4) praca domowa;  

5) praca projektowa;  

6) twórcze rozwiązywanie problemów.  

 

Ocenianie śródroczne 

§ 71 

1. Ocena bieżąca  

1) bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane 

systematycznie;  

2) uczeń powinien zostać oceniony z każdej aktywności, charakterystycznej dla danego 

przedmiotu;  

3) przy ocenianiu nauczyciel na prośbę ucznia uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w 

jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;  

4) uzasadnienie oceny powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i winno 

uwzględniać wysiłek włożony w jej uzyskanie;  

5) w uzasadnianiu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;  

6) nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę: za odpowiedzi ustne, krótsze i 

dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp.  

2. Ocena z pisemnej pracy klasowej  
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1) ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przepro-

wadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nau-

czyciela;  

2) pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny 

lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;  

3) prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały 

okres;  

4) praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedze-

niem; powinna być sprawdzona i omówiona z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu 

napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekro-

czony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;  

5) uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn zdrowotnych lub losowych, (usprawiedli-

wionych) lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia 

powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel.  

6) w jednym tygodniu uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe. Ten limit dotyczy 

również innych sprawdzianów pisemnych;  

7) w przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25 % zajęć edukacyjnych nauczyciel 

może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie 

nieobecności ucznia.  

Nieprzygotowanie ucznia do lekcji 

§ 72 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej w przedmio-

towym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w okresie.  

2. Nie ocenia się negatywnie w dniu powrotu ucznia do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej 

nieobecności. Jedynie ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na ży-

czenie ucznia.  

 

Wymagania edukacyjne 

§ 73 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sfor-

mułowane są w przedmiotowych systemach oceniania. 

2. Nauczyciel przyjmuje następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

szkolne w stopniach:  

stopień celujący - otrzymuje uczeń, który:  
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1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty 

przez nauczyciela w danej klasie;  

2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wia-

domościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych 

w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje nowatorskie rozwiązania 

zadania, które wykraczają poza program opracowany przez nauczyciela;   

3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł 

finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;  

4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i in-

nych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne suk-

cesy osiągnięcia.  

3. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym 

przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;  

2) rozwiązuje samodzielne problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania 

przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 

problemów w nowych sytuacjach.  

4. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez 

nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte  

w podstawie programowej;  

2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teore-

tyczne lub praktyczne.  

5. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez 

nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;  

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trud-

ności.  

6. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie 

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu  

w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klasy programowo najwyższej);  

2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu 

trudności.  
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7. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:  

1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki  

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przed-

miotu (nie dotyczy klasy programowo najwyższej) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) 

zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.  

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obo-

wiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

9. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pe-

dagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indy-

widualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchy-

lenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczenie się uniemożliwiają sprostanie tym wy-

maganiom.  

10. Uczeń, którego Dyrektor Szkoły zwalnia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, (wyda-

nej przez lekarza, na czas określony w tej opinii) jest obowiązany do obecności na lekcji. W 

przypadku, gdy zajęcia przypadają na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne, uczeń może 

być zwolniony z obecności - po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców (opiekunów praw-

nych).   

11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 

§ 74 

1.Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:  

pierwszy okres - IX - I  

drugi okres - II – VI  

2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania, określonych w szkolnym planie nauczania i usta-

leniu ocen 

3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec pierwszego okresu, a roczne na 

koniec drugiego okresu  

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na 

podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedo-
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puszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu 

wiedzy na koniec semestru.  

5. Na miesiąc przed rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący po-

szczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o 

przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i odno-

towują ten fakt w zeszycie przedmiotowym ucznia lub dzienniczku. Rodzic potwierdza fakt, 

iż zapoznał się z przewidywaną oceną.   

6. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie nie później niż 2 dni od dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że 

semestralna/roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisa-

mi prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 75 

1. Uczeń może być niesklasyfikowany 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 przekraczających połowę czasu przeznaczo-

nego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia  

z powodu określonej w pkt. 1 absencji.  

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egza-

min klasyfikacyjny.  

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę  

na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest 

promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły.  

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepi-

sów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obo-

wiązek nauki poza szkołą.  

6. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) wy-

znacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w 

danym okresie. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczo-

nym terminie, to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrek-

tora Szkoły.  
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7. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym 

uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.  

8. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z pla-

styki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powi-

nien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel przedmiotu, na-

uczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - 

rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.  

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki części pisemnej i ustnej oraz 

ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych od-

powiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

12. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest osta-

teczna. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę 

niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Ra-

da Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch 

przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasy-

fikacyjnego. 

 

Egzamin poprawkowy 

§ 76 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. 

Warunkiem koniecznym uzyskania takiej zgody jest przynajmniej dobra ocena zachowania.  

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa 

uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.  

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z pla-

styki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

formę zadań praktycznych.  

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich.  
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5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.  

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć 

edukacyjnych jako członek komisji.  

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na 

dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wy-

maganiom edukacyjnym, o których mowa w § 72 pkt.2 według pełnej skali ocen.  

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego 

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

następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, ustaloną ocenę z uzasadnieniem.  

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpo-

wiedziach ucznia.  

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.  

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyzna-

czonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dy-

rektora Szkoły, nie później niż do końca września.  

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

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego 

oraz inna dokumentacja, dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniana do wglądu uczniowi 

lub jego rodzicom w szkole.  

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 

§ 77 

1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

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

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć eduka-

cyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oce-
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ny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w 

formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych  

3. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel pro-

wadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego 

typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.  

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dy-

rektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 

tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  

z Dyrektorem tej szkoły  

5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu po-

prawkowego.  

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, py-

tania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpo-

wiedziach ucznia  

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mo-

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

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

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

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

 

Ocena zachowania uczniów 

§ 78 

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkol-

nych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, funkcjonowaniu w śro-

dowisku szkolnym, respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych. 
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2. Wychowawca klasy we wrześniu każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz jego 

rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowa-

nia, a także o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny kla-

syfikacyjnej zachowania.  

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

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkolne;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

4. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania 

są ocenami opisowymi.  

Określając ocenę zachowania w klasach IV-VIII, wychowawca zwraca uwagę na częstotli-

wość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę 

dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną.   

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV-VIII szkoły podsta-

wowej ustala się wg następującej skali, z podanymi skrótami:  

wzorowe – wz;  

bardzo dobre – bdb;  

dobre – db;  

poprawne – popr;  

nieodpowiednie – ndp;  

naganne – ng. 

 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć eduka-

cyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program 

nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą, nie ustala się oceny zacho-

wania.  

8. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone 

w terminie nie później niż 2 dni od dnia zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
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9. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powo-

łuje komisję, która ustala w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń roczną ocenę klasy-

fikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby gło-

sów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

10. W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji;  

2) wychowawca klasy;  

3) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie;  

4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;  

5) przedstawiciel Rady Rodziców 

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin zebrania się ko-

misji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Roczna ocena zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna.   

13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyż-

szej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

14. Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfika-

cyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy 

szkoły. 

 

Tryb i zasady ustalania oceny zachowania 

§ 79 

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę:  

1) sumę punktów dodatnich i ujemnych wg karty obserwacji ucznia przeliczonych na podsta-

wie poniższej tabeli: 

Suma punktów - ocena  Suma punktów - ocena  

120 i więcej - wzorowa  Wzorowa  

119 - 90 Bardzo dobra 

89 - 60 Dobra 



 53 

59 - 30 Poprawna 

29 - 1 Nieodpowiednia 

0 i poniżej Naganna 

 

2) ocenę uczniów danej klasy - ustaloną na godzinie z wychowawcą - pod koniec każdego 

okresu;  

3) samoocenę ucznia dokonaną pod koniec każdego okresu.  

2. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed 

radą klasyfikacyjną.  

3. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypad-

ku zaistnienia szczególnych okoliczności, np. zgłoszenia przez uczących dodatkowych, do-

tychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zacho-

wania.  

4. Dokumentację trybu oceniania zachowania stanowi karta obserwacji ucznia. 

 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyj-

nych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

§ 80 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela, 

zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły.  

2. Uczeń może się ubiegać o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko 

w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa 

ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.   

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 80 % (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby);  

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;  

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac 

pisemnych;  

4) uzyskanie ze wszystkich form oceniania, zawartych w PSO ocen pozytywnych, również  

w trybie poprawy ocen niedostatecznych;  

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.  
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4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemnym wnioskiem do wy-

chowawcy klasy (w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewi-

dywanych ocenach rocznych).  

5. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 3 pkt. 1 i 2, a nauczyciel przed-

miotu spełnienie wymogów ust. 3 pkt. 3, 4 i 5. 

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmio-

tu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.  

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 3, prośba 

ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca klasy odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzu-

cenia.  

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki, najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebra-

niem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu do-

datkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego 

oczekiwań.  

9. Sprawdzian, oceniony zgodnie z PSO, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy 

klasy.  

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

czony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub wyższą.  

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

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

§ 81 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich zajęć eduka-

cyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne oceny wyższe od 

stopnia niedostatecznego.  

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę.  

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen  

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

4. Uczeń kończy szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakoń-

czyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyj-

ne wyższe od oceny niedostatecznej.  
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5. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  

z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę za-

chowania. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen 

5,0 i wyższą oraz wzorową ocenę zachowania otrzymuje tytuł „Prymusa Szkoły”.  

7. Ocenę z religii/etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa 

z wyróżnieniem.  

Egzamin ósmoklasisty 

§ 83 

1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin 

zewnętrzny. 

2. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czte-

rech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. 

języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spo-

śród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii. 

3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły 

podstawowej. 

4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, który uczy się w szkole jako obowiązkowy. 

5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.  

6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka 

obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają Dyrektorowi Szkoły, nie 

później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną 

deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części 

egzaminu. 

7. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, organizowanego z zakresu jed-

nego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. 

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.  

8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 

niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do 

egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informa-

cje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egza-

minacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego 

rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 
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9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca 

ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w 

miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora Komisji Okręgowej. 

10. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psy-

chofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym porad-

nię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest prze-

prowadzany egzamin. 

12. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię Dyrektorowi Szkoły, 

w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, 

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich 

ze względu na ich stan zdrowia. 

14.Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu lub danej 

części egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał daną część egzaminu przystępuje do 

egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu 

w szkole, której jest uczniem. 

15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym termi-

nie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę szkoły 

podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku. 

16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystą-

pienie do egzaminu, w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania 

egzaminu, Dyrektor Komisji Okręgowej na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, 

może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dy-

rektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu zamiast wyniku z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwol-

niony” lub „zwolniona”. 

18. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medyczne-

go i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

19. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów od-

powiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
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                                            Wyniki egzaminu 

      § 83 

1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani 

przez Dyrektora Komisji Okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie 

liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. 

2.Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej.  

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca 

ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w 

miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora Komisji Okręgowej. 

5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się 

na świadectwie ukończenia szkoły.  

6.Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla 

każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed 

zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w ust.14 

- do dnia 31 sierpnia danego roku. 

7.Zaświadczenie o wynikach egzaminu Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego 

rodzicom (prawnym opiekunom). 

8. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i 

przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.  

 

ROZDZIAŁ IX 

OCENIANIE W KLASACH I-III 

§ 84 

1. Postanowienia ogólne  

1) ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach ucznia;  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu,  

b) rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i pomoc w samodzielnym planowaniu jego rozwo-

ju,  

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów i wspieranie jego działań,  

d) dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach, trudnościach w nau-

ce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,  



 58 

e) planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej,  

f) określenie efektywności stosowanych metod pracy.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

a) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do sformułowania śródrocznej i rocz-

nej opisowej oceny, 

 b) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznej i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej.  

4. Każda ocena jest jawna, zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych) i 

na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić;  

5. Ocena powinna być zależna od możliwości intelektualnych ucznia, tak by uwzględniała 

jego wkład pracy.  

6. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego jest zobowiązany poinformować uczniów 

oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:  

1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstawy programowej edukacji wczesnosz-

kolnej na odpowiednich poziomach edukacyjnych;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

7. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchy-

lenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym 

wymaganiom.  

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub in-

dywidualnego nauczania, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych danego ucznia, na podstawie tego 

orzeczenia.  

9. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zaję-

ciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykony-

wania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

Uczeń zwolniony z zajęć jest zobowiązany do obecności na lekcji. Dyrektor Szkoły zwalnia 

ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o braku 

możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony 

w tej opinii.  

10. Jeśli czas zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się „zwolniony”. 
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11. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburze-

nia lub odchylenia rozwojowe, będzie uwzględniony wpływ stwierdzonych zaburzeń lub od-

chyleń na jego zachowanie.  

12. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) 

Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I, II szkoły podstawowej do 

klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego „jeżeli poziom rozwoju i osią-

gnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 

programie nauczania dwóch klas”. 

13. Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III na wnio-

sek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (opiekunów prawnych) z nastę-

pujących powodów:  

1) gdy uczeń nie opanował podstawowych wymagań określonych w podstawie programowej 

na zakończenie klasy I - III;  

2) z powodu przewlekłej choroby, uniemożliwiającej realizację obowiązku szkolnego lub 

nauczania indywidualnego, powodującej nieopanowanie podstawowych wymagań określo-

nych w podstawie programowej z uwzględnieniem wskazań poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub specjalistycznej;  

3) z powodu 80% nieobecności na zajęciach szkolnych z różnych powodów.  

§ 85 

1. Wstępna diagnostyczna ocena rozwoju i możliwości ucznia wstępującego do szkoły:  

1) dokonywana w klasie I na początku września każdego roku szkolnego,  

2) dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju dziecka warun-

kującym osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej,  

3) jest podstawą do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy, który zapewni każdemu 

dziecku maksymalny rozwój.  

2. Ocenianie bieżące w klasie pierwszej dokonywane jest według trzystopniowej skali wyra-

żonej komentarzem słownym lub pisanym, jak niżej:  

1) Znakomicie (5) – posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym  

i ponadpodstawowym wymaganiom stawianym w danej dziedzinie edukacji, uczeń pracuje 

samodzielnie, jest twórczy i kreatywny, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  

i umiejętnościami,  

2) Dobrze (4) – posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym wymaga-

niom stawianym w danej dziedzinie edukacji, samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim sto-  
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pniu trudności, przy rozwiązywaniu trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela,  

3) Postaraj się (3) – posiadane wiadomości i umiejętności wskazują na braki w danej dzie-

dzinie edukacji, uczeń nie pracuje samodzielnie, potrafi rozwiązywać typowe zadania teore-

tyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

3. Ocenianie bieżące w klasie drugiej i trzeciej dokonywane jest za pomocą symbolu cyfro-

wego według niżej wymienionej skali sześciostopniowej:  

1) 6 – ocena celująca,  

2) 5 – ocena bardzo dobra,  

3) 4 – ocena dobra,  

4) 3 – ocena dostateczna,  

5) 2 – ocena dopuszczająca,  

6) 1 – ocena niedostateczna.  

4. Ocena śródroczna podsumowująco-zalecająca - redagowana pisemnie dla rodziców w for-

mie karty osiągnięć - informuje o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawiera wskazania 

nad czym uczeń powinien intensywniej popracować, by nie dopuścić do braków edukacyj-

nych. 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna wyrażona jest na piśmie w formie opisu i w sposób synte-

tyczny informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku edukacji w zakresie osiągnięć eduka-

cyjnych, zachowania, osiągnięć szczególnych. Nie zawiera żadnych wskazań, zaleceń.  

6. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia klasy II – III:  

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć, korzysta z różnych źródeł wiedzy,  

b) samodzielnie formuje problemy, jest dociekliwy, dąży do rozwiązania problemu,  

c) wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza zakres treści prze-

widzianych dla danego poziomu,  

d) osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolonych i międzyszkolnych.  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć,  

b) sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym i 

praktycznym,  

c) jasno i logicznie rozumuje,  

d) samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy,  

e) potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania,  

f) rzadko popełnia błędy,  
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g) buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne), wyczerpując temat, 

posługując się bogatym słownictwem.  

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć,  

b) sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią,  

c) logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania,  

d) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania,  

e) potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych,  

f) przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia ich wszystkich aspektów,  

g) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) poprawnie językowo i stylistycznie.  

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a) zna i rozumie podstawowe pojęcia,  

b) przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze posługuje się odpowiednią terminologią w wymia-

rze teoretycznym,  

c) samodzielnie rozwiązuje i analizuje typowe zadania,  

d) zadania i problemy złożone rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,  

e) popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania,  

f) wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim słownic-

twem.  

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

a) zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia,  

b) analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela,  

c) czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania,  

d) zadania rozwiązuje długu, czasami niestarannie,  

e) bardzo często popełnia błędy,  

f) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) mało poprawne językowo i stylistycznie, posługuje 

się ubogim słownictwem.  

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a) nie rozumie elementarnych pojęć, 

b) nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela,  

c) nie udziela odpowiedzi,  

d) nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne, najistotniejsze oraz najbar-

dziej użyteczne.  
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Sposoby oceniania w klasach I-III 

§ 86 

1. Ocenianie ma charakter ciągły i odbywa się na bieżąco na wszystkich zajęciach.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę:  

1) pisemną – w klasie II – III ocena wyrażona symbolem cyfrowym (od 1 do 6) wpisanym  

do dziennika i kart pracy ucznia;  

2) pisemną – w klasie I wpisanym komentarzem,  

3) werbalną – ustne wyrażenie uznania, akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć.  

3. Ocenie podlegają postępy uczniów w edukacji:  

1) polonistycznej w zakresie:  

a) mówienia i słuchania,  

b) czytania,  

c) pisania,  

d) znajomości lektur  

2) matematycznej w zakresie:  

a) dokonywania obliczeń rachunkowych,  

b) rozwiązywania zadań tekstowych,  

c) umiejętności geometrycznych,  

d) umiejętności praktycznych.  

3) przyrodniczo-społecznej w zakresie:  

a) wiadomości o środowisku,  

b) wychowania komunikacyjnego,  

c) zdrowia, higieny i bezpieczeństwa,  

d) właściwych relacji społecznych,  

e) przestrzegania obowiązujących norm i reguł,  

4) wychowania fizycznego w zakresie:  

a) umiejętności działania na rzecz rozwoju kondycji i sprawności oraz zachowania zdrowia 

5) języka angielskiego,  

6) plastycznej, technicznej, muzycznej – wiodące znaczenie w ocenianiu ma wkład pracy 

dziecka, zaangażowanie, inicjatywa i pomysłowość, wysiłek, jego możliwości i efekt jaki 

osiąga, postęp w zdobywaniu wiedzy i umiejętności  

7) religii – zgodnie z zasadami oceny w tej edukacji  

4. Co najmniej raz w semestrze przeprowadzany jest sprawdzian zintegrowany, którego wy-

niki są odnotowane w formie oceny w dzienniku lekcyjnym.  
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5. Ocena postępów uczniów o dostosowanych wymaganiach edukacyjnych:  

1) dopuszcza się okresowe zaniechanie stawiania oceny,  

2) może być tylko w formie opisowej,  

3) może przybierać formy werbalne,  

4) może być wyrażona gestem i mimiką,  

5) szczególnie eksponuje się osiągnięcia dziecka w różnych dziedzinach działalności,  

6) jest wynikiem systematycznej obserwacji rozwoju dziecka, opisuje stopień zbliżania się 

ucznia do zakładanych osiągnięć uwzględniając jego dysfunkcje. 

 

Ocena zachowania uczniów klas I-III 

§ 87 

1. Będzie uwzględniała umiejętność bezkonfliktowego współżycia w grupie, przestrzegania 

kultury życia codziennego, stosunku do wypełniania obowiązków szkolnych, dbałość o bez-

pieczeństwo i zdrowie.  

2.Ocena będzie wpisywana średnio co dwa miesiące z użyciem następujących oznaczeń:  

1) W= wzorowa,  

2) Z= zadowalająca,  

3) N= niezadowalająca.  

3. Ponadto obserwacji i ocenie podlegają zachowania pozaregulaminowe, gdy uczeń:  

1) bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych lub zawodach sportowych;  

2) samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły;  

3) przeciwdziała przemocy, właściwie reaguje na nieprawidłowe zachowania kolegów i kole-

żanek. 

 

Sposoby informowania rodziców (opiekunów prawnych) o postępach w nauce 

§ 88 

1. Zebrania wywiadowcze, co najmniej dwa razy w semestrze połączone z oglądaniem wy-

tworów pracy dziecka; rozmowy indywidualne wychowawcy z rodzicami; korespondencję o 

postępach uczniów (karty pracy, sprawdziany, zeszyty).  

2. Ocena opisowa za pierwszy semestr wydawana jest rodzicom w formie „karty osiągnięć” 

ucznia. 

3. Załącznikami do systemu oceniania w klasach I-III są:  

1) wstępna diagnoza ucznia klasy I,  

2) przedmiotowy system oceniania z religii w klasach I-III,  
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3) wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z zakresu poszczególnych edukacji w klasach 

I – III,  

4) wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z języka angielskiego w klasach I-III,  

5) wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z informatyki w klasie I-III,  

6) karty semestralnej oceny opisowej uczniów klas I-III. 

 

 

ROZDZIAŁ X 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 89 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i potrzebami 

szkoły oraz pracowników obsługi. 

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa KN, a innych pracowników niepedago-

gicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kpa. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a zasady wynagradzania pracowników niepe-

dagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych. 

4. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole i oddziale przedszkolnym wchodzą w skład Ra-

dy Pedagogicznej.  

 

Zadania nauczycieli 

§ 90 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, odpowiada za jakość i wyniki tej 

pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowa-

nych przez szkołę;  

2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 

przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymal-

nego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie 

uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowaniu własnych opinii i sądów, wybór o 

powiedniego podręcznika i poinformowania o nim uczniów;  
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3) kształcenie i wychowywanie uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konsty-

tucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego czło-

wieka;  

4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demo-

kracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;  

5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych 

wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych, 

dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;  

6) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu do indywidualnych po-

trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach 

określonych ustawą o systemie oświaty, 

7) indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w przypadkach 

określonych ustawą o systemie oświaty; 

8) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności 

uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o 

zagrożeniu oceną niedostateczną wg formy ustalonej w WZO;  

9) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, poprzez 

pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w 

konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;  

10) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;  

11) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;  

12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, 

aktywny udział we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeń-

skich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia w 

porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;  

13) aktywny udział w życiu szkoły, poprzez m. in. uczestnictwo w uroczystościach i impre-

zach organizowanych przez szkołę;  

14) przestrzeganie dyscypliny pracy - aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę między-

lekcyjną, natychmiastowe informowanie Dyrektora Szkoły o nieobecności w pracy, punktual-

ne rozpoczynanie i kończenie zajęć i innych zapisów wynikających z KP;  

15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;  

16) przestrzeganie tajemnicy służbowej;  

17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;  
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18) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego pro-

gramu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich 

do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;  

19) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podsta-

wowej.  

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest reali-

zować: 

 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami 

lub na ich rzecz;  

2) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskona-

leniem zawodowym.  

4. Nauczyciel obowiązany jest rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio 

w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć - działania wymienione w ust. 3 pkt. 1. 

  

Zadania i obowiązki nauczyciela doradcy zawodowego:  

1.Do zadań nauczyciela doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz 

pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  

2) gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla 

danego poziomu kształcenia;  

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

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;  

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

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców, specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej;  

7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;  

8) prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;  

9) prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

10) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły,  

11)wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, 

wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym. 



 67 

Nauczanie religii 

§ 91 

1.Zasady prowadzenia zajęć religii regulują przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 

25 marca 2014 roku. 

2. Lekcje religii są przedmiotem nieobowiązkowym i są prowadzone dla uczniów, których 

rodzice to zadeklarują w formie oświadczenia pisemnego lub ustnego, po złożeniu takiej de-

klaracji udział w zajęciach staje się obowiązkowy.  

3. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast zmie-

niona w każdym momencie.  

4. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne. 

5. Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skiero-

wania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalne-

go. 

6. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiąz-

ków wychowawcy klasy. 

7. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcze-

śniej ustalając z Dyrektorem Szkoły termin i miejsce planowanego spotkania. 

8. Nauczyciel religii ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z obowią-

zującymi w szkole przepisami. Zobowiązany jest także do zabezpieczenia zgromadzonych 

danych przed niepowołanym dostępem do nich, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, 

nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem.  

9. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.  

10. Uczniowie korzystający z nauki religii otrzymują ocenę z religii na świadectwie. Ocena  

z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i jest wliczana do średniej ocen, nie 

wpływa jednak na promocję ucznia.  

11. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności 

z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego. 

 

Zadania wychowawcy klasy 

§ 92 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

 a w szczególności:  

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

towanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;  
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2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;  

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów.  

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i 

bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;  

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych po-

trzeb rozwojowych wychowanków;  

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno- pedagogiczną.  

3. Działalność wychowawcy opiera się na opracowanym na początku każdego roku szkolnego 

planie pracy wychowawczej, wynikającym z Programu Wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, zadań ustawowych oraz potrzeb i możliwości danego zespołu klasowego.  

4. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz rodziców o warunkach i sposobie oraz kry-

teriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w określonym terminie: 

1) Uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie 

zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest wpisem w dzienniku lekcyjnym; 

2) Rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest od-

powiednim zapisem w dokumentacji wychowawcy, do którego dołączona jest podpi-

sana lista obecności; 

3) Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szko-

łę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami ocenia-

nia wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie. Z uwagi 

na nieobecność, rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warun-

kami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego, obowiązującymi w szkole.  

5. Plan pracy wychowawczej, wychowawca klasy przedstawia rodzicom na pierwszym spo-

tkaniu na początku każdego roku szkolnego.  

6.Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii 

ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznania nagród i udzielania kar. 

7. Wychowawca obowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 

klasy:  

1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, teczkę wychowawcy;  

2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;  

3) wypisuje świadectwa szkolne;  

4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz 
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szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.  

8. Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów z:  

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;  

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;  

3) planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;  

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

 

Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

§ 93 

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

odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.  

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

Dyrektora Szkoły, zgodnie z regulaminem dyżurów.  

3. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorą-

cym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopa-

trzeniu uczniów w odpowiedni do tego sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.  

4. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożo-

nych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w cza-

sie zajęć.  

5. Nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają 

być prowadzone zajęcia - stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpie-

czeństwa.  

6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończe-

nia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyj-

nych. 

7. Nauczyciele mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Poża-

rowego w szkole. 

8. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub na wycieczkę ma obowiązek prze-

strzegać zasad ujętych w regulaminie wycieczek szkolnych obowiązującym w szkole.  

 

§ 94 

1. Pracownicy zatrudnieni w szkole na stanowiskach obsługi są pracownikami samorządo-

wymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.  
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2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obo-

wiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest 

potwierdzone podpisem pracownika.  

3. Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy ujęte są w przydziałach czyn-

ności oraz regulaminach. 

 

ROZDZIAŁ XI 

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

 

§ 95 

1.Członkiem społeczności szkoły staje się uczeń, który został przyjęty do niej w określony 

przez zasady przyjmowania sposób.  

2. Wraz z zakończeniem nauki w szkole traci członkostwo społeczności szkolnej.  

§ 96 

Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami 

człowieka i dziecka.  

§ 97 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice 

rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia 

społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.  

§ 98 

1. Nikt nie może być poddany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu  

lub karaniu. 

2. Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w 

sferę jego życia prywatnego.  

3. Szerzenie nienawiści, pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności 

szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.  

4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestnictwa lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzę-

dach religijnych lub nauce religii.  

§ 99 

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Czelatycach ma prawo do:  

1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;  

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzonego w szkole;  

3) pomocy w przygotowywaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;  
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4) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;  

5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO;  

6)życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkol-

nej;  

7) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach, zgodnie ze 

swoimi możliwościami i umiejętnościami;  

8) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach; 

9) korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, zrzeszania się w organiza-

cjach działających w szkole;  

11) zwracania się do Dyrektora Szkoły, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobi-

stych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;  

12) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;  

13) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania 

pracy domowej;  

14) być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu.  

 

      ROZDZIAŁ XII 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 100 

1.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego - w roku kalenda-

rzowym, w którym kończy ono 6 lat i nie odroczono mu rozpoczęcia spełniania obowiązku 

szkolnego.  

2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku 

szkolnego przez dziecko sześcioletnie może być odroczone na wniosek rodziców. 

a) wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą składać w trakcie całego roku 

kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat, tj. do 31 grudnia;  

b) odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło 

spełnianie obowiązku szkolnego;  

c) do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są dołączyć 

opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w 

danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną; 

d) dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie 
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przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.  

3. Do szkoły przyjmuje się:  

1) z urzędu na podstawie zgłoszenia (wniosku) rodziców - dzieci zamieszkałe w obwodzie 

szkoły;  

2) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje 

wolnymi miejscami.  

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;  

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;  

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;  

4. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie prze-

pisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie obowiązku szkol-

nego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jed-

nego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

 

ROZDZIAŁ XIII 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

§ 102 

1. Podstawową jednostka organizacyjną jest oddział.  

2. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci objęte rocznym obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym zamieszkałe w obwodzie szkoły.  

3. Dyrektor Szkoły może na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) przyjąć dzie-

ci spoza obwodu szkoły.  

§ 103 

1. Oddział przedszkolny pracuje 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.  

2. Dzienny czas pracy ustalony jest corocznie w planie tygodniowym średnio 5 godzin dzien-

nie.  

3. Godzina zajęć obowiązkowych trwa 60 minut.  

4. Szkoła organizuje nieodpłatną naukę religii jako zajęcia dodatkowe.  

5. Czas trwania nauki religii 2 x 30 minut.  

6. Wolę uczęszczania dziecka na zajęcia religii składają jego rodzice (opiekunowie prawni).  

7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez wychowawcę. 

8. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.  

9. Do realizacji celów statutowych oddział przedszkolny posiada odpowiednie pomieszczenie.  
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§ 104 

1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie całościowego 

rozwoju dziecka; wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznaw-

czym obszarze jego rozwoju. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przed-

szkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.   

2. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wie-

ku dziecka i jego możliwości, potrzeb rozwojowych oraz środowiskowych, a w szczególno-

ści:  

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale przedszkol-

nym, tworzy warunki umożliwiające dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w 

poczuciu bezpieczeństwa; 

2) zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci do-

świadczeń, które umożliwiają im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwija-

jącym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;  

3) wspiera samodzielną dziecięcą eksplorację świata, doborem treści adekwatnych do pozio-

mu rozwojowego dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z po-

szanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

4) wzmacnianiem poczucia wartości, tworzeniem relacji osobowych i uczestnictwo w grupie; 

współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewniając w miarę potrzeb konsulta-

cje i pomoc specjalistyczną,  

5) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków  

i zachowań prowadzących do samodzielności, dbanie o zdrowie, sprawność ruchową i bez-

pieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

6) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość es-

tetyczną, w odniesieniu do sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowi-

ska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 

7) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka, 

8) przygotowaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem  

o zdrowie, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w 
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szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9) kreowaniem sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecz-

nych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, 

oraz rozwijanie zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie 

rozwoju, 

10) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowaw-

czych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

11) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,  

12) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.    

3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów).  

4. Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby zapewniające bezpieczeństwo dziec-

ku upoważnione pisemnie przez rodziców (prawnych opiekunów).  

5. W sytuacjach wyjątkowych, których nie można przewidzieć (np. złe warunki atmosferycz-

ne, awarie pojazdów, inne zdarzenia losowe), rodzice (prawni opiekunowie) mogą wskazać 

telefonicznie osobę odbierającą ich dziecko, która musi okazać dowód tożsamości.  

6. Dzieci nie wydaje się osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem al-

koholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję 

służby porządkowe.  

§ 105 

Zadania nauczyciela związane z planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno – wycho-

wawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:  

1. Planowanie pracy zgodnie z ramowym rozkładem dnia oraz uwzględniającej potrzeby i 

zainteresowania dzieci.  

2. Stosowanie różnych form organizacyjnych w pracy z dziećmi (praca z całą grupą i indywi-

dualnie). Plan dnia powinien mieć charakter otwarty, uwzględniający potrzeby i zaintereso-

wania dzieci).  

3. Wprowadzanie dzieci w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altrui-

zmu, patriotyzmu i szacunku do tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowania 

relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele). 
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4. Rozbudzanie ciekawości poznawczej dziecka oraz motywacji do nauki, rozwijanie po-

znawczych możliwości dzieci, tak, by mogły one przechodzić od dziecięcego do bardziej doj-

rzałego i uporządkowanego rozumienia świata.  

5. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie i poprawnie pod względem merytorycznym do-

kumentować pracę wychowawczo – dydaktyczną, monitorować i dokonywać ewaluacji efek-

tów własnej pracy. Ponadto prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne mające na 

celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka.  

6. Informacje o rozwoju dziecka odnotowuje nauczyciel w kartach obserwacji - na początku 

roku szkolnego i na początku drugiego semestru oraz w miarę potrzeb.  

9. Na koniec roku szkolnego, z wynikami końcowymi prowadzonych obserwacji powinni być 

zapoznani rodzice, którzy mają prawo do informacji o postępach i osiągnięciach dziecka.  

 

§ 106 

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym posiada prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, 

przepisów oświatowych oraz niniejszego statutu, a w szczególności:  

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego 

zgodnie z zasadami higieny umysłowej,  

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,  

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,  

4) poszanowania jego godności osobistej,  

5) poszanowania jego własności,  

6) partnerskiej rozmowy na każdy temat,  

7) akceptacji jego osoby,  

8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania.  

2. Wychowanek ma obowiązek:  

1) zgłaszać niedyspozycje zdrowotne,  

2) nie przeszkadzać innym w zabawie,  

3) po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy,  

4) dzielić się z rówieśnikami zabawkami,  

5) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,  

6) zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,  

7) nie oddalać się od grupy.  

3. Rodzice dziecka mają prawa i obowiązki określone we wcześniejszych paragrafach niniej-

szego statutu. 
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     Rozdział XIV  

   PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 107 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 108 

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr 

wszystkich pieczęci aktualizowany zgodnie z potrzebami szkoły.  

§ 109 

1. Szkoła w każdym roku szkolnym obchodzi następujące uroczystości:  

1) Inauguracja roku szkolnego,  

2) Pasowanie uczniów klasy pierwszej, 

3) Dzień Edukacji Narodowej,  

4) Święto Niepodległości,  

5) Dzień Papieski,  

6) Wigilia Świąt Bożego Narodzenia,  

7) Dzień Babci i Dziadka,  

8) Rocznica Pacyfikacji Czelatyc,  

9) Dzień Zdrowia, 

10) Dzień Ziemi,  

11) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  

12) Dzień Rodziny,  

13) Dzień sportu,  

14) Zakończenie roku szkolnego.  

§ 110 

Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) statutu.  

1. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane na wniosek:  

1) organów szkoły,  

2) Organu Prowadzącego lub Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w przypadku 

zmiany przepisów.  

2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny jak tryb jego uchwala-

nia.  

3. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu po pięciu nowelizacjach w drodze własnego zarzą-

dzenia. 
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§ 111 

Do statutu szkoły zostały wprowadzone przez Radę Pedagogiczną zmiany - Uchwałą nr 1 

 z dnia 23 listopada 2017 r., z mocą obowiązującą od 04.09. 2017 r. i przyjęte do stosowania. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

        dr Bogumiła Kopeć 

 

 

 


