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I. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE 

 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa w Niedoradzu jest publiczną szkołą podstawową. 

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu i w takim 

brzmieniu jest używana na pieczęciach, w dokumentach oraz na sztandarze szkoły. 

3. Szkoła ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Markiewiczowej 7, 67-106 Niedoradz. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Otyń. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

 

§ 2 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do 

ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

3. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 

4. Szkoła prowadzi oddziały dotychczasowego gimnazjum - do czasu ich wygaszenia.  

 

§ 3 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 4 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Niedoradzu; 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w 

Niedoradzu; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły; 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Otyń. 
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II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 5 

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

programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

§ 6 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

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

dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane i dostosowane do wieku i poziomu 

rozwoju do uczniów oraz 

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

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Szkolny zestaw programów nauczania tworzą programy zaproponowane przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów i zatwierdzone do użytku w szkole przez dyrektora placówki. 

3. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą 

pedagogiczną. 

4. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny tworzą spójną całość. 

5. Za realizację programów nauczania odpowiedzialni są nauczyciele poszczególnych przedmiotów, a za 

realizację podstawy programowej – dyrektor szkoły. Treści edukacyjne realizuje się w ramach zajęć 

edukacyjnych, wycieczek i imprez szkolnych. 

6. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły realizują nauczyciele i inni pracownicy szkoły, przy 

współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę. Treści wychowawcze realizuje się w ramach 

zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą, wycieczek i imprez szkolnych oraz podczas zajęć 

pozalekcyjnych. 

7. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnym;  

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,; 

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej; 

4) klasy dotychczasowego gimnazjum – do czasu wygaszenia tej formy edukacji. 

8. W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoła może: 

1) realizować projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania; 

2) wprowadzać  działania innowacyjne w zakresie edukacji i wychowania. 
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 CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 7  

1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu wsparcie całościowego rozwoju dziecka w taki sposób, aby 

po ukończeniu nauki w przedszkolu wykazywało ono odpowiednią dla swojego wieku i poziomu rozwoju 

aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego je świata oraz było przygotowane do podjęcia nauki 

szkolnej.  

2.  Cele edukacji w oddziale przedszkolnym osiąga się poprzez:  

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w warunkach sprzyjających nabywaniu doświadczeń 

w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu 

bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka, podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania 

z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, 

które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata - doborem treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności i oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia 

relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności 

oraz kształtowania w dziecku postaw dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

o bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 

psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w szkole oraz 

sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań 

rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w 

odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, 

muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie 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; 
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11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w 

otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, 

prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez 

rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój 

tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, także wspólnie podmiotami wspierającymi edukację szkolną, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w szkole, 

inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz wzmacnianie zachowań wynikających z wartości 

możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe 

zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego 

bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia 

przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka 

mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 

nowożytnym i chęci poznawania innych kultur. 

 CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

§ 8 

1. Kształcenie w szkole ma na celu: 

1) zapewnienie harmonijnego rozwoju biologicznego, poznawczego, intelektualnego, emocjonalnego i 

moralnego ucznia; 

2) wprowadzanie ucznia w świat nauki, w tym przybliżanie mu języka, pojęć, twierdzeń i metod 

właściwych dla prezentowanych podstawą programową dyscyplin naukowych - co najmniej na 

poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia; 

4) wprowadzanie ucznia w świat kultury, sztuki i filozofii; 

5) rozwijanie umiejętności społecznych ucznia, w tym szczególności umiejętności współpracy w grupie. 

2. Z myślą o osiągnięciu celów kształcenia w szkole realizowane są następujące zadania: 

1) rozbudzanie ciekawości poznawczej ucznia oraz motywacji do nauki przez ukazywanie mu wartości 

wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
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2) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej ucznia w motywację świadomą, 

przygotowując go do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 

intelektualnego i fizycznego; 

3) prowadzenie ucznia do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego 

kształcenia, w tym w szczególności rozwijanie u niego umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, 

rozumowania, argumentowania i wnioskowania, a także innych umiejętności z zakresu kompetencji 

kluczowych, przydatnych na dalszych etapach kształcenia i w późniejszym życiu zawodowym; 

4) wyposażenie ucznia w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pomogą 

mu w sposób bardziej pełny, dojrzały, świadomy i uporządkowany zrozumieć świat; 

5) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

6) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

7) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia oraz udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom zmagającym się z problemami, a także prawnej i socjalnej 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym również opieka nad uczniami z rodzin 

zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo; 

8) integracja uczniów niepełnosprawnych. 

9) pomoc uczniowi w rozwijaniu jego zainteresowań i uzdolnień, a - w miarę możliwości organizacyjnych 

– tworzenie mu warunków promowania swoich pasji w środowisku szkolnym i lokalnym; 

10) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów 

– również poprzez włączanie go w projekty, konkursy, turnieje, olimpiady i inne inicjatywy skierowane 

do uczniów szkoły; 

11) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, historycznej, narodowej, regionalnej i 

etnicznej; 

12) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia 

rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego; 

13) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz 

zagrożeniami dla miasta i regionu; 

14) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym altruizmu, ofiarności, solidarności, współpracy w 

duchu zrozumienia i tolerancji, patriotyzmu, szacunku dla tradycji różnych grup narodowościowych i 

etnicznych; 

15) prowadzenie ucznia ku poznaniu cech własnej osobowości i uświadomieniu sobie własnej odrębności 

z myślą o formowaniu poczucia godności własnej osoby z jednoczesnym kształtowaniem u niego 

postawy szacunku i tolerancji dla godności innych osób; 

16) kształtowanie w uczniu umiejętności rozpoznawania własnych emocji i emocji innych ludzi oraz 

kształtowanie do nich właściwego stosunku, w tym pomoc uczniowi w rozwijaniu asertywności; 
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17) wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu 

rozwojowi ucznia, w tym zwłaszcza ukazywanie znaczenia rodziny, przyjaciół i społeczności w życiu 

każdego człowieka oraz promowanie właściwych wzorców życia rodzinnego i społecznego; 

18) kształtowanie w uczniu postawy samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie, innych 

i za zbiorowość, a także postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, w tym indywidualnej i 

grupowej aktywności w życiu społecznym; 

19) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia, miłości do prawdy i piękna, potrzeby 

kontaktu z kulturą i sztuką; 

20) kształtowanie w uczniu postawy zdrowej i uczciwej rywalizacji. 

21) kształtowanie w uczniu potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną, 

przestrzegania zasad higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej; 

22) przekonywanie ucznia o szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i 

zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy; 

23) kształtowanie u ucznia umiejętności bezpiecznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym oraz 

reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia. 

 

§ 9 

1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także poprzez działania i obszary działalności szkoły tworzące 

optymalne warunki rozwoju ucznia, a w szczególności poprzez: 

1) integrację w proces kształcenia wiedzy i umiejętności pozyskanych przez ucznia na pierwszym etapie 

edukacyjnym; 

2) oddziaływanie wychowawcze wynikające z celów i zadań szkoły, a przewidziane w programie 

wychowawczo-profilaktycznym; 

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole; 

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

wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz inne formy działalności szkolnej skierowane do 

ucznia; 

5) wspieranie aktywności wolontariatu szkolnego; 

6) wspieranie aktywności samorządu uczniowskiego; 

7) pracę pedagoga i – w miarę możliwości organizacyjnych - psychologa szkolnego, wspomaganą 

badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

8) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Nowej Soli, Sądem Rodzinnym w Nowej Soli, 

Towarzystwem Przyjaciół Dziecka w Nowej Soli, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Otyniu i 

innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.  
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§ 10 

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

momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) organizowanie szkoleń pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) prezentowanie i przypominanie uczniom na godzinach wychowawczych i innych zajęciach zasad 

bezpieczeństwa oraz kształtowanie u nich postaw promujących bezpieczne zachowania w przestrzeni 

szkolnej; 

3) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej 

sprawności i stałej czystości; 

4) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów; 

5) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju 

pracy oraz – w miarę potrzeb – zapewnienie ułatwień dla osób niepełnosprawnych; 

6) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach 

lekcyjnych; 

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

8) zapewnienie uczniom opieki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

9) organizowanie przed lekcjami i po lekcjach oraz w czasie przerw dyżurów nauczycielskich – zgodnie z 

aktualnym rozporządzeniem dyrektora szkoły i harmonogramem dyżurów; 

10) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do 

uzyskania przez uczniów karty rowerowej; 

11) prowadzenie monitoringu wizyjnego; 

12) stosowanie odpowiednich procedur szkolnych przewidzianych w sytuacjach potencjalnego i realnego 

zagrożenia bezpieczeństwa w szkole, zdrowia i życia uczniów. 

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

przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): 

1) na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji, 

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

3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej. 

3. Przed wyjazdem na wycieczkę szkoła informuje rodziców o możliwości zgłoszenia Policji autokaru 

wycieczkowego do  kontroli technicznej i - na wniosek rodziców – dokonuje takiego zgłoszenia.   

4. Szkoła – w przypadku udostępnienia uczniom sieci szkolnej – za pomocą odpowiedniego oprogramowania 

blokuje im dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. 
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III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE. 

 

§ 11 
1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

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

decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Lubuski 

Kurator Oświaty. 

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

decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest 

organ prowadzący szkołę. 

 

 KOMPETENCJE DYREKTORA 

 

§ 12 

1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy i w zakresie związanych z tą funkcją kompetencji: 

1) reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

2) czuwa nad przestrzeganiem statutu szkoły; 

3) jest przełożonym służbowym zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących 

nauczycielami; 

4) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

5) organizuje proces awansu zawodowego nauczycieli; 

6) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, mających status 

pracowników samorządowych; 

7) decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły; 

8) występuje, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

9) zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub 

złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego; 

10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły - przy zachowaniu dbałości o ich 

prawidłowe wykorzystanie; 
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11) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż 

funduszu, stanowiącym odrębny dokument; 

12) współdziała z innymi organami szkoły i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi 

organami, dotyczącą podejmowania przez nie działań i decyzji; 

13) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach 

zawodowych; 

14) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

2. Dyrektor szkoły odpowiada za jakość pracy szkoły w obszarach: dydaktycznym, wychowawczym i 

opiekuńczym, a w szczególności: 

1) opracowuje plan pracy szkoły; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole; 

3) planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację wewnętrzną w szkole; 

4) zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych 

i opiekuńczo-wychowawczych; 

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

materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe; 

6) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku 

następnego roku szkolnego; 

7) ustala na podstawie ramowego planu nauczania tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych klas i 

oddziałów; 

8) ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

10) podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w sytuacjach i z zachowaniem 

warunków określonych odrębnymi przepisami; 

11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

12) organizuje nauczanie indywidualne uczniowi posiadającemu odpowiednie orzeczenie; 

13) czuwa nad realizacją zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 

14) wydaje uczniowi zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki; 

15) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych; 

16) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych zaistniałych w społeczności 

szkolnej, a zwłaszcza między organami szkoły; 

17) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 

18) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

19) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły; 
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20) wydaje zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie 

warunków jego spełniania; 

21) występuje do Lubuskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

3. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym rady pedagogicznej i z racji pełnienia tej funkcji: 

1) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski 

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

2) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym; 

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 

a niezgodne z przepisami prawa. 

4. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i warunków dla współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły; 

2) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania 

na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji; 

3) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania 

trybu i form ich realizacji. 

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

i samorządem uczniowskim. 

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwym funkcjonowaniem zakładu 

pracy oraz właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń oraz na stronie internetowej szkoły.  

 

 KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

§ 13 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział  - z głosem doradczym - osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej lub rady rodziców. 

2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły; 

2) zatwierdzanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; 

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

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i  eksperymentów pedagogicznych w szkole; 

5) ustalanie organizacji i planu doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 
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6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą 

przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.  

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;  

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

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych; 

3) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia; 

4) zaproponowany do użytku w szkole program nauczania lub zestaw programów nauczania, zestaw 

podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych; 

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

6) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole; 

7) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu 

nikt się nie zgłosił; 

8) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; 

9) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć; 

10) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania; 

11) projekt planu finansowego szkoły; 

4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany. 

5. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły. 

6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji 

dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. 

7. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Księgę protokołów udostępnia się wyłącznie na terenie 

szkoły jej nauczycielom oraz upoważnionym osobom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę. 

8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania poruszanych na posiedzeniu 

rady pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

9. Rada pedagogiczna opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. 

 KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

 

§ 14 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu 

uczniowskiego.  
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2. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi szkoły 

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

uczniów, takich jak: 

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

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

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

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

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

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

3. Samorząd uczniowski, w głosowaniach równych, tajnych i powszechnych, uchwala regulamin samorządu 

uczniowskiego, będący odrębnym dokumentem i określający zasady wybierania i działania rady 

samorządu uczniowskiego oraz zasady wybierania opiekuna samorządu. 

 

 KOMPETENCJE RADY RODZICÓW 

 

§ 15 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców i prawnych opiekunów uczniów. 

2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

3. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole; 

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

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

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

5. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Regulamin rady rodziców określa w szczególności 

zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.  
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IV. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY   

 

§ 16 

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

w swoje kompetencje oraz  zasadę współpracy w realizacji zadań wynikających z celów szkoły, jej  statutu 

i dokumentów wskazujących kierunki bieżących działań szkoły. 

2. Każdy organ szkoły może kierować do innych organów szkoły wnioski i opinie – w formie pisemnej  lub 

ustnej poprzez swoich przedstawicieli.  

3. Wnioski i opinie, które wymagają odpowiedzi lub ustosunkowania się są rozpatrywane na najbliższych 

posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających 

podjęcia szybkiej decyzji - w terminie 7 dni od momentu wpłynięcia sprawy. 

4. Organy szkoły informują się nawzajem - bezpośrednio lub poprzez dyrektora szkoły - o planowych 

działaniach i podejmowanych decyzjach – w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

5. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim 

wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji. 

6. Od uchwał podejmowanych przez organ szkoły, pozostałym organom przysługuje prawo odwołania do 

dyrektora szkoły -  w terminie 14 dni od podjęcia kwestionowanej uchwały. 
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V.  ORGANIZACJA ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 17 

1. W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu działa oddział przedszkolny, który zapewnia 

opiekę dzieciom w wieku pięciu i szczęściu lat, a w przypadku wolnych miejsc – także dzieciom 

czteroletnim. 

2. Maksymalna liczba dzieci w oddziale to 25 osób. 

 

 REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 18 

1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego prowadzona jest w terminach i na zasadach ogłoszonych przez 

dyrektora szkoły.  

2. Pierwszeństwo w rekrutacji do oddziału przedszkolnego mają dzieci pięcio- i sześcioletnie. O przyjęciu do 

oddziału dzieci czteroletnich decyduje liczba wolnych miejsc po zamknięciu rekrutacji dzieci pięcio- i 

sześcioletnich. 

3. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci spoza obwodu, jeśli placówka dysponuje 

wolnymi miejscami.  

4. Decyzję o przyjęciu dziecka czteroletniego oraz wychowanka przedszkola spoza obwodu szkoły podejmuje 

dyrektor. 

 

 ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

 

§ 19 

1. Dzieci są przyprowadzane do oddziału przedszkolnego przez swoich rodziców, którzy odpowiadają za ich 

bezpieczeństwo w drodze na zajęcia. Dzieci mogą być także przyprowadzane przez inne osoby 

upoważnione przez rodziców. Osoby te muszą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo. 

2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego na terenie szkoły bez opieki rodzica, zanim ten nie przekaże dziecka o określonej porze 

nauczycielowi oddziału przedszkolnego. 

3. Nauczyciel – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pozostałych dzieci powierzonych jego opiece - ma 

prawo nie przyjąć na zajęcia dziecka z objawami choroby zakaźnej lub dziecka chorego zakaźnie. 

4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania przewlekłej choroby dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na 

ten temat.  

5. Rodzice mają obowiązek zadbać, aby zabawki przynoszone przez ich dziecko do oddziału przedszkolnego 

nie miały cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie. 
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§ 20 

1. Rodzice mają obowiązek odbierania dzieci po ukończeniu zajęć.  

2. Dzieci są odbierane z oddziału przedszkolnego przez swoich rodziców którzy odpowiadają za ich 

bezpieczeństwo w drodze z zajęć.  Dzieci mogą być także odbierane przez inne osoby upoważnione na 

piśmie przez oboje rodziców. Osoby te muszą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo. 

3. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. 

upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 

dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. 

W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica dziecka lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to 

niemożliwe, nauczyciel ma prawo wezwać Policję. 

4. Nie wydaje się dziecka innej osobie na wyrażoną jedynie słownie (bezpośrednio czy telefonicznie) prośbę 

rodzica. 

5. Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez 

odpowiednie orzeczenie sądowe. 

 

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 

 

§ 21 

1. Praca wychowawcza w oddziale przedszkolnym prowadzona jest w oparciu o wybrany program 

wychowania przedszkolnego, uwzględniający podstawę programową oraz realizację współczesnych 

koncepcji dydaktycznych. 

2. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela prowadzącego ten 

oddział z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. Na podstawie 

ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań dzieci. 

3. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin 

tygodniowo. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego to 5 godzin.  

4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

organizowanych w jej ramach przez wychowawcę jest dostosowany do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych dzieci. 

5. W oddziałach organizuje się dla dzieci nieodpłatne zajęcia religii i języka obcego. W tym czasie dzieci nie 

uczęszczające na zajęcia z religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Czas zajęć z religii i języka obcego 

wynosi 30 minut. 

6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziałach określają odrębne przepisy. 
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§ 22 

1. Wychowanek przedszkola ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczego i dydaktycznego , obejmującego 

zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze i zabawy dowolne, inne zajęcia organizowane, spacery, wycieczki i 

imprezy okolicznościowe; 

2) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania 

jego godności osobistej; 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno-wychowawczym, poprzez 

zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak potrzeby biologiczne, emocjonalno- społeczne, 

potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania. 

4) uczestniczenia w zajęciach z religii, jeśli tak zadecydowali rodzice. 

 

§ 23 

1. Nauczyciel-wychowawca oddziału przedszkolnego: 

1) odpowiada za bezpieczeństwo  i zdrowie powierzonych mu wychowanków; 

2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Dąży do pobudzenia 

procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej 

inicjatywy; 

3) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej 

rzeczywistości społeczno- kulturowej i przyrodniczej; 

4) wykazuje stałą czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reaguje na ich stan psychofizyczny; 

5) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o wybrany program wychowania 

przedszkolnego i odpowiada za jakość tej pracy; 

6) prowadzi dokumentację swojej pracy, dokumentację współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami 

oraz organami szkoły;  

7) prowadzi obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu swoich wychowanków; 

8) - zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka - otacza indywidualną opieką 

każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości; 

9) doskonali metody pracy z dziećmi, podnosi swoją wiedzę pedagogiczną, rozwija i doskonali swój 

warsztat pracy, uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

10) współpracuje z pedagogiem i logopedą oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu 

problemów; 

11) ma prawo korzystać w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy ze strony dyrektora szkoły 

i rady pedagogicznej. 

12) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, a w 

szczególności – na bieżąco udziela im informacji dotyczących zachowania i rozwoju dziecka; 
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13) na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z wymaganiami wynikającymi z podstawy 

programowej i zasadami funkcjonowania oddziału przedszkolnego, a w ciągu roku szkolnego 

organizuje zebrania ogólne z rodzicami oraz - w razie potrzeby - spotkania indywidualne. 

 

§ 24 

1.  Nauczyciele uczący w oddziale przedszkolnym pełnią funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny w 

wychowaniu dziecka i przygotowaniu go  do nauki w szkole, a w szczególności: 

1) informują na bieżąco o postępach dziecka; 

2) pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji 

specjalistycznej; 

3) uzgadniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 

2. W roku szkolnym poprzedzającym naukę w klasie I szkoły podstawowej przeprowadza się diagnozę 

gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki. 

3. Do 30 kwietnia roku szkolnego wspomnianego w ust. 2 rodzice otrzymują „Informację o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”. 

 

§ 25 

1. Oddział przedszkolny wspomaga indywidualny rozwój dziecka w oparciu o: 

1) diagnozę pedagogiczną opartą na obserwacji zachowań i postępów dziecka. 

2) proponowane poszczególnym dzieciom zadania rozwojowe - z uwzględnieniem wyników 

indywidualnej diagnozy; 

3) opinie i orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inne poradnie 

specjalistyczne. 

 

§ 26 

1. Wychowankowie oddziału przedszkolnego zostają – w razie potrzeby - objęci  pomocą psychologiczno-

pedagogiczną.  

2. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym odpowiada dyrektor 

szkoły. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym organizowana jest w formie zajęć 

specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i  gimnastyki 

korekcyjnej. 

4. Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem wychowawcy grupy. 

W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia wychowawca wraz z innymi nauczycielami 

pracującymi w oddziale przedszkolnym opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny 

(IPET). 
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5. W celu realizacji zadań w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele uczący w 

oddziale przedszkolnym współpracują z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami 

specjalistycznymi. 
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VI. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY  

 

 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

§ 27 

1. Szkoła przyjmuje dzieci z obwody szkoły  - na zasadzie powszechnej dostępności. 

2. Do szkoły mogą być przyjmowane dzieci spoza obwodu, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu podejmuje dyrektor szkoły. 

3. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej przyjmowane są na 

ogólnych zasadach, z tym, że do wniosku należy dołączyć orzeczenie poradni psychologiczno- 

pedagogicznej. 

4. W przypadku przyjęcia ucznia do klasy II szkoły podstawowej lub wyższej, przyjęcie następuje na 

podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez 

szkołę, do której uczęszczał uczeń.   

5. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń zostaje przyjęty, 

są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia 

 

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

 

§ 28 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 

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

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. 

 

§ 29 

1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, 

biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym 

ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni. 

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być 

ustalone: 

1) w dni, w których w szkole odbywa się sprawdzian ósmoklasisty; 

2) w czasie świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określonych w przepisach 

o stosunku państwa do poszczególnych kościołów; 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.  
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3. Dyrektor, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów i ich rodziców o ustalonych dla 

danego roku szkolnego dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego oraz za zgodą organu prowadzącego, dyrektor może ustalić dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych ponad limit 8 dni w roku – pod warunkiem zrealizowania zajęć 

przypadających w te dni w wyznaczone soboty.  

5. W czasie ustalonych przez dyrektora dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

szkoła zapewnia uczniom możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych  - odpowiednio do 

potrzeb zgłaszanych wcześniej przez ich rodziców. 

 

§ 30 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły 

podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w klasach IV-VIII szkoły 

podstawowej  oraz dotychczasowego gimnazjum  - w oddziałach liczących nie więcej niż 26 uczniów. 

2. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych, do 

oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor po 

poinformowaniu klasowej rady rodziców, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 

liczbę określoną w ust. 1.  

3. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2, zwiększając liczbę uczniów w 

oddziale ponad liczbę określoną w ust. 1 - na wniosek klasowej rady rodziców oraz po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie 

więcej niż o 2 uczniów.  

4. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3, w 

szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

5. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 3, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą 

uczniów do końca etapu edukacyjnego. 

6. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych i dodatkowych, określonych planem nauczania dla danej klasy. 

7. W klasach IV – VIII i klasach dotychczasowego gimnazjum podział na grupy jest obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach z języka obcego nowożytnego  - w oddziałach liczących ponad 24 

uczniów, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania znajomości języka; 

2) na zajęciach informatyki - w oddziałach liczących ponad 24 uczniów lub w przypadku, gdy liczba 

uczniów w oddziale przekracza liczbę stanowisk komputerowych; 

3) na zajęciach wychowania fizycznego - w oddziałach liczących ponad 26 uczniów; 

8. Za zgodą organu prowadzącego można dokonywać podziału klas IV – VIII i klas dotychczasowego 

gimnazjum na grupy także: 
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1) na zajęciach drugiego języka obcego nauczanego jako przedmiotu dodatkowego; 

2) w innych przypadkach uzasadnionych potrzebami uczniów i organizacyjnymi szkoły. 

 

§ 31 

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, 

zwanemu dalej „wychowawcą” z zastrzeżeniem, że nie jest nim nigdy nauczyciel rozpoczynający pracę 

w zawodzie. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się tymi samymi 

uczniami w ciągu całego etapu edukacyjnego, chyba że rada rodziców złoży uzasadniony wniosek 

do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę decyzji 

dyrektora w sprawie powierzenia mu wychowawstwa 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w 

uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 

warunków środowiskowych szkoły. 

 

§ 32 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym, 

3) klasowo-lekcyjnym w oddziałach dotychczasowego gimnazjum. 

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na 

poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

5. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący 

zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z 

oddzielnymi przepisami. 

6. Jednostka lekcyjna realizowana na drugim etapie edukacyjnym oraz w klasach dotychczasowego 

gimnazjum trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych 

w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie 

zajęć. 

7. Czas trwania przerw międzylekcyjnych organizowanych w szkole wynosi  5 lub 10 minut dla zwykłych 

przerw i  15 minut dla obu przerw na posiłki. Rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców i 
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samorządem uczniowskim może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania i inny układ przerw 

międzylekcyjnych. 

 

§ 33 

1. Religia prowadzona jest w szkole dla uczniów, których rodzice wyrażają pisemną deklarację udziału 

dziecka w zajęciach. Raz złożona deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może 

natomiast zostać zmieniona. 

2. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

3. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania na terenie szkoły spotkań z rodzicami swoich uczniów, 

ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7  dni wcześniej.  

4. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia  

z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami 

w tym czasie sprawują nauczyciele religii.  

5. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są – zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez ich rodziców - 

zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi. 

 

§ 34 

1. Wychowanie do życia w rodzinie prowadzone jest dla uczniów klas IV – VIII i klas dotychczasowego 

gimnazjum z wyjątkiem uczniów, których rodzice zgłosili do dyrektorowi pisemną rezygnację z udziału 

dziecka w zajęciach. Raz złożona rezygnacja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, rodzic 

może natomiast w dowolnym momencie złożyć deklarację udziału dziecka w zajęciach. 

2. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach z wychowania do 

życia w rodzinie, mają – zgodnie z potrzebami zgłoszonymi szkole - zapewnioną opiekę w świetlicy 

szkolnej. 

 

§ 35 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów dyrektor szkoły - poza obowiązkowymi zajęciami 

dydaktyczno-wychowawczymi oraz zajęciami religii i wychowania do życia w rodzinie  - organizuje także: 

1) dodatkowe zajęcia edukacyjne, w szczególności zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język 

obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych – za zgodą organu 

prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zwłaszcza kształtujące ich aktywność i 

kreatywność; 

5) zajęcia z doradztwa zawodowego. 

 



25 

§ 36 

1. W przypadku wprowadzenia do tygodniowego rozkładu zajęć dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których 

mowa w  § 35 ust. 1 pkt 1), udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy. 

 

§ 37 

1. Szkoła używa dziennik elektroniczny Librus jako dziennik dokumentujący zajęcia lekcyjne oraz osiągnięcia 

edukacyjne uczniów.  

2. Zasady użytkowania dziennika elektronicznego oraz prawa i obowiązki jego użytkowników określa 

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego, będący odrębnym dokumentem. 

 

 

 ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ 

 

§ 38 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych przez wychowawcę: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 

2) w przypadku nagłego złego samopoczucia lub objawów choroby - po uprzednim powiadomieniu 

rodziców przez szkołę i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 

2. W przypadku nieobecności wychowawcy uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor szkoły.  

 

 BIBLIOTEKA  SZKOLNA 

 

§ 39 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem 

informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.  

2. Biblioteka szkolna wspiera realizację programów nauczania i wychowania oraz doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych 

funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej. 

3. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie i  prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów (książek, czasopism, płyt, 

itp.) oraz regularne przeprowadzanie inwentaryzacji tych zbiorów – zgodnie z odrębnymi przepisami, 

2) dysponowanie zasobem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz innych 

materiałów bibliotecznych przeznaczonych dla uczniów szkoły – zgodnie z odpowiednią procedurą, 

3) - w porozumieniu z dyrektorem szkoły - dostosowanie czasu pracy biblioteki do planu lekcji uczniów  

przy zachowaniu dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach; 
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4) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 

wykorzystywania informacji z różnych źródeł, tym przy  użyciu technologii informacyjno-

komunikacyjnych -  samodzielnie i na zajęciach z różnych przedmiotów, 

5) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich 

zakończeniu, 

6) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych 

i kształcenie osobowości, w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, we wzbogacaniu znajomości języka 

ojczystego oraz w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek, 

7) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych oraz różnorodnych działań rozwijających 

wrażliwość kulturową i społeczną, 

8) organizowanie współzawodnictwa czytelniczego oraz  różnych form wizualnej informacji 

i propagowania książek i czasopism; 

9) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas. 

4. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:  

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych przez nich książek, 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c) informowanie o aktywności czytelniczej, 

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i 

kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;  

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie i udostępnianie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i 

czasopism pedagogicznych, 

b) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

c) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

d) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.  

3) rodzicami, poprzez: 

a) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

b) udostępnianie statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów 

prawa szkolnego, 

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane w porozumieniu z nimi, 

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 
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5. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa Regulamin biblioteki szkolnej, będący 

odrębnym dokumentem. 

 

 ŚWIETLICA SZKOLNA 

 

§ 40 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów, prowadząc zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne i 

rozwojowe dzieci i młodzieży, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia 

zapewniające prawidłowy rozwoju fizyczny oraz  organizując warunki do odrabiania lekcji. 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, z tym że: 

1) w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci osób samotnie wychowujących, 

2) w drugiej kolejności dzieci obydwojga pracujących rodziców, 

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc. 

3. Dzieci przyjmowane są do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie 

określonym przez dyrektora szkoły. 

4.  Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

5. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. 

6.  Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego wychowawcę. 

7.  Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.  

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej 

działalności. 

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w 

kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin 

niewydolnych wychowawczo. 

10. W szczególnych przypadkach i za wiedzą dyrektora szkoły ze świetlicy szkolnej korzystać mogą: 

1) uczniowie korzystający z pomocy koleżeńskiej przy odrabianiu zadań domowych po odbytych lekcjach, 

2) oddziały, dla których nie można było zapewnić zastępstwa pod nieobecność nauczyciela;  

11.  Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy reguluje Regulamin 

świetlicy szkolnej, będący odrębnym dokumentem.. 

 

 STOŁÓWKA SZKOLNA  

 

§ 41 

1. Szkoła – w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i Szkołą Podstawową w Otyniu –  prowadzi 

stołówkę szkolną. 
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2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z 

organem prowadzącym szkołę . 

3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub 

częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. 

 

 ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

 

§ 42 

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

szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w zakresie udzielenia wsparcia materialnego – 

współpracuje z Urzędem Gminy w Otyniu, gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz z parafialnymi zespołami Caritas. 

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w 

formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się;  

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze 

terapeutycznym, w tym zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) zindywidualizowanej ścieżki rozwoju; 

7) porad i konsultacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

8) warsztatów. 

4. Szczegółową organizację zajęć  wymienionych w ust. 3 regulują odrębne przepisy. 

 

§ 43 

1. Na podstawie opinii lub orzeczenia wydanego przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną lub inną 

poradnię specjalistyczną, bądź też na wniosek nauczyciela lub innej osoby wskazanej przepisami prawa 

tworzy się w szkole zespoły, których zadaniem jest planowanie i zapewnienie uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Przewodniczącym zespołu i koordynatorem zaplanowanych przez zespół 

działań zostaje wychowawca danego ucznia. W skład zespołu wchodzą ponadto nauczyciele i specjaliści 

prowadzący zajęcia z tym uczniem. 

2. W  stosunku do ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do zadań zespołu 

wspomnianego w ust. 1 należy: 

1) opracowanie, zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu, Indywidualnego Programu 

Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) - po uprzednim dokonaniu wielospecjalistycznej oceny 
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funkcjonowania ucznia, uwzględniając wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte 

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. W zależności od potrzeb opracowanie IPET-u może 

odbywać się we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub odpowiednią poradnią 

specjalistyczną.; 

2) dwa razy w roku szkolnym – dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia w celu 

monitorowania i ewentualnej modyfikacji IPET-u; 

3) umożliwienie rodzicom ucznia udziału w spotkaniach zespołu, a także w opracowywaniu i modyfikacji 

IPET-u oraz w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia; 

4) przekazanie rodzicom ucznia kopii wyniku wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz 

IPET-u. 

 

§ 44 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli oraz innymi placówkami 

wspierającymi pracę szkoły celem:  

1)  uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z 

wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy z poradniami jest pedagog szkolny. 

 

 SZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

§ 45 

1. Szkoła realizuje zadania z zakresu doradztwa zawodowego poprzez: 

1) zaplanowanie tematyki zajęć z doradztwa zawodowego w planach pracy wychowawców klas I – VI 

szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych,  a w zakresie odpowiednim dla uczniów oddziałów 

gimnazjalnych – także w planie pracy pedagoga szkolnego;  

2) realizację zajęć z doradztwa zawodowego przez wychowawców klas I – VI szkoły podstawowej  i 

oddziałów gimnazjalnych – w ramach godzin wychowawczych, a ponadto – prowadzenie przez 

pedagoga szkolnego dla uczniów oddziałów gimnazjalnych zajęć warsztatowych dotyczących 

planowania kariery zawodowej; 

3) w klasach VII i VIII szkoły podstawowej realizację zajęć z doradztwa zawodowego wynikających z 

ramowego planu nauczania; 

4) realizowanie treści z zakresu preorientacji zawodowej na zajęciach wszystkich przedmiotów. 

 



30 

 ORGANIZACJA WOLONTARIATU W SZKOLE  

 

§ 46 

1. W szkole działa Szkolny  Klub Wolontariatu. 

2. Celem działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu jest uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej 

w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy. 

3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do: 

1) potrzebujących pomocy  członków społeczności szkolnej,  osób ze  środowiska lokalnego oraz 

potrzebujących zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych - poprzez akcje wolontariackie; 

2) społeczności szkolnej - poprzez promowanie postaw prospołecznych; 

3) wolontariuszy szkolnych  - poprzez szkolenia wewnętrzne. 

4. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu (wolontariuszem szkolnym) może - za zgodą rodzica -  zostać 

każdy uczeń szkoły.  

5. Działania wolontariuszy szkolnych nadzoruje opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, którym jest nauczyciel 

powołany - za swoją zgodą - przez dyrektora szkoły. 

6. Szkolny Klub Wolontariatu współpracuje z dyrektorem szkoły, a w szczególności: 

1) na bieżąco informuje go za pośrednictwem swojego opiekuna o prowadzonej działalności; 

2) przedstawia do zaopiniowania propozycje akcji przewidzianych do realizacji poza terenem szkoły; 

3) w razie konieczności - sygnalizuje sposób, w jaki szkoła może wesprzeć działania wolontariuszy 

szkolnych.   

7. Działalność Szkolny  Klubu Wolontariatu może być wspierana przez: 

1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami; 

2) nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

3) rodziców; 

4) inne osoby i instytucje. 

8. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania wolontariatu w szkole reguluje regulamin Szkolnego 

Klubu Wolontariatu, będący odrębnym dokumentem. 

 

 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ OŚWIATY I WYCHOWANIA  

 

§ 47 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w 

szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
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1. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody 

dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.  

2. Szkoła może prowadzić – także we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami - działalność 

innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.  

3. Szkoła może udostępniać podmiotom zewnętrznym sale i pomieszczenia szkolne. 

 

§ 48 

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. 

 

 SYTUACJE, W KTÓRYCH UCZEŃ NIE KOŃCZY SZKOŁY 

 

§ 49 

1. Uczniowie, którzy nie rokują ukończenia szkoły w normalnym trybie, mogą - po uzyskaniu stosownej opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej - kontynuować naukę w klasach przysposabiających do pracy 

zawodowej w Ochotniczym Hufcu Pracy.  

2. W przypadku, gdy pełnoletni uczeń złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z kontynuowania nauki w 

szkole, skreśla się go z listy uczniów. 
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VII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

 

§ 50 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych -  

przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i 

wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych 

szkoły  -  przepisy dotyczące pracowników samorządowych. 

4. Obsługę finansowo-kadrową placówki prowadzą: pracownik kadr i księgowy. 

 

 ZADANIA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTU 

 

§ 51 

1. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ma obowiązek 

kierowania się dobrem ucznia i troską o jego wszechstronny rozwój, pamiętając o bezwzględnym 

poszanowaniu godności osobistej dziecka i zasad: solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i 

wolności. 

3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 

1) właściwe planowanie i efektywna realizacja, a także bieżące monitorowanie oraz rzetelna ewaluacja 

organizowanego przez siebie procesu edukacyjnego - z uwzględnieniem indywidualności 

powierzonego mu zespołu oraz poszczególnych uczniów; 

2) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

3) stała czujność i wrażliwość na potrzeby uczniów oraz reagowanie na ich stan psychofizyczny; 

4) w miarę możliwości - zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów; 

5) indywidualizowanie procesu nauczania; 

6) kierowanie się w swojej pracy prawem oświatowym i przestrzeganie zapisów statutu szkoły, w tym w 

szczególności stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętym przez szkołę systemem oceniania 

wewnątrzszkolnego; 

7) podawanie na początku każdego roku szkolnego uczniom i ich rodzicom kryteriów i form oceniania 

stosowanych przez niego w ramach swojego przedmiotu; 

8) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, dyżurów, wycieczek i imprez;  

9) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach i niezwłoczne informowanie wychowawcy klasy o 

niezapowiedzianej nieobecności,  
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10) pełnienie dyżurów zgodnie z  harmonogramem i regulaminem dyżurów; 

11) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowania przestrzegania regulaminów, a w 

salach gimnastycznych i na boisku używanie jedynie sprawnego sprzętu; 

12) troska o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły, 

13) ustawiczne doskonalenie swojego warsztatu pracy poprzez samokształcenie, uczestnictwo w 

doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym; 

14) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę; 

 

 ZADANIA WYCHOWAWCY 

 

§ 52 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami danej klasy a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój uczniów, jego proces uczenia się oraz przygotowanie 

do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań  umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy 

jego uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań ma obowiązek: 

1) we współpracy z zespołem wychowawczym – opracować i wdrażać oraz przeprowadzić ewaluację 

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin 

wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych; 

2) opracowania planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły, a także zapoznania rodziców uczniów z programem wychowawczo-

profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 

3) rzetelnie, systematycznie i terminowo prowadzić określoną przepisami prawa i zarządzeniami 

dyrektora szkoły dokumentację pracy wychowawczej; 

4) na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej powiadomić ucznia i jego 

rodziców ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej względnie 

nagannej ocenie z zachowania; 

5) na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej powiadomić ucznia i jego 

rodziców o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych lub rocznych z zajęć edukacyjnych oraz z 

zachowania; 

6) otaczać każdego wychowanka indywidualną opieką, poznając jego środowisko rodzinne, warunki życia 

i nauki; 

7) utrzymywać systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalania potrzeb 

opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, wspomagania działań wychowawczych domu, zapobiegania 

patologiom oraz włączenia ich w życie klasy i szkoły; 
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8) planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego 

rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski; 

9) współpracować z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi 

wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 

10) współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego oddziale oraz pedagogiem szkolnym, uzgadniając z nimi 

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

potrzebna jest indywidualna opieka ze względu na szczególne uzdolnienia lub trudności i 

niepowodzenia; 

11) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, monitorując frekwencję ucznia i kontrolując 

usprawiedliwianie nieobecności przez rodziców; 

12) informować pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia; 

13) motywować ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i 

zainteresowaniami, a także systematycznie śledzić postępy edukacyjne swoich wychowanków i 

informować o nich rodziców; 

14) troszczyć się o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie ich do udziału w różnych formach 

zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych; 

15) dbać o prawidłowe stosunki między wychowankami; 

16) wyrabiać u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie 

klasy, szkoły, miejscowości; 

17) chronić uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmować niezbędne działania 

profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych; 

18) wdrażać do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp 

w szkole i poza nią; 

19) współpracować z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

3. Wychowawca ustala ocenę śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-

pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji 

wspomagających szkołę. 

 

 

 

 

 

 



35 

 ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE 

 

§ 53 

1. W szkole działają zespoły oddziałowe nauczycieli, składające się z nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia dydaktyczne w danym oddziale. 

2. Do zadań zespołu wychowawczego oddziału należy: 

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb, 

2) opracowywanie strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści 

edukacyjnych, 

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca oddziału, który jest odpowiedzialny za prowadzenie 

dokumentacji pracy zespołu. 

 

§ 54 

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów 

wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów. 

2. W skład zespołu wchodzą:  

1) pedagog szkolny, 

2) wychowawcy, 

3) w miarę potrzeb – inne osoby wskazane przez dyrektora szkoły.  

3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący zespołu jest 

odpowiedzialny  za prowadzenie dokumentacji pracy zespołu. 

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów, 

2) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej, 

3) opracowanie programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły i jego monitorowanie oraz 

ewaluacja. 

 

§ 55 

1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą 

zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. Przewodniczący zespołu 

jest za prowadzenie dokumentacji pracy zespołu. 
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 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO 

 

§ 56 

1. Do zadań pedagoga szkolnego - a także do zadań psychologa, jeśli jest zatrudniony w szkole -  należy w 

szczególności: 

1) rozpoznawanie i diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

2) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego działań profilaktycznych i 

wychowawczych w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, 

5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

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

7) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców 

i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu; 

8) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej; 

9) analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych; 

10) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej; 

11) badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania 

im; 

12) współpraca z wychowawcami klas i rodzicami w zakresie udzielania pomocy w wyborze zawodu 

i kierunku dalszego kształcenia; 

13) współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły; 

14) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania uczniom i rodzicom 

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 

15) przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień 

w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich, 

16) organizowanie różnych form terapii zajęciowej dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego, 

17) współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 

18) współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia 

pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, 

19) współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich, 
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20) prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego: rocznego planu 

pracy, dziennika pracy, ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, innej 

dokumentacji odzwierciedlającą przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej, 

2. Szczegółowy zakres czynności pedagoga i psychologa ustala dyrektor szkoły. 

 

 ZADANIA LOGOPEDY 

 

§ 57 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i 

pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy 

logopedycznej; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono 

nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej 

współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

6) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji, 

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

 

 ZADANIA NAUCZYCIELA-BIBLIOTEKARZA 

 

§ 58 

1. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u 

uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

5) udzielanie informacji bibliotecznych, 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 
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8) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

9) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 

 
 

 ZADANIA NAUCZYCIELI ŚWIETLICY 

 

§ 59 

1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:  

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców, 

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej, 

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką, 

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego, 

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i 

uzdolnień, 

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze, 

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie 

zdrowia, 

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

 

  



39 

VIII. UCZNIOWIE. 

 

§ 60 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatne nauczanie w oddziale przedszkolnym oraz na I i II etapie kształcenia-  

w zakresie realizacji podstawy programowej zgodnie z ramowym planem nauczania. 

 

 OBOWIĄZEK SZKOLNY 

 

§ 61 

1. Obowiązek szkolny uczniowie spełniają poprzez uczęszczanie do szkoły. 

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, na wniosek rodziców, może zezwolić na spełnianie obowiązku 

szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia 

klasy lub szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę. 

3. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Na wniosek dyrektora szkoły uczeń może zostać przeniesiony do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.  

 

 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

§ 62 

1. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza gwarantuje każdemu swojemu uczniowi prawa wynikające z 

Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma ponadto prawo do: 

1) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 

2) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

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

4) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 

5) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości; 

6)  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz 

znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania; 

7) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8)  korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych; 

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

10) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 

szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, w tym szczególnie  do 
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udziału w prowadzonych na zasadach powszechnej dostępności zajęciach pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnieni; 

11) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce, 

12) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze); 

13) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 

14) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach 

szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów; 

15) udziału w zorganizowanych zajęciach dodatkowych  

16) reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, przeglądach artystycznych i zawodach 

sportowych; 

17) do bezpłatnego transportu i opieki - przysługujących uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu 

do szkoły. 

 

§ 63 

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

dyrektora szkoły. 

2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie. 

3. Złożenie skargi do dyrektora szkoły nie wyklucza możliwości mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia 

konfliktu pomiędzy zainteresowanymi stronami. 

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. 

 

§ 64 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zawartych w statucie szkoły postanowień, nakazów i zakazów, a 

zwłaszcza: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, w zajęciach lekcyjnych, a także w zajęciach 

pozalekcyjnych – jeśli takie wybrał; 

2) odpowiedzialnie traktować swoją naukę, przestrzegać zasad pracy na lekcji, sumiennie odrabiać prace 

domowe, niezwłocznie nadrabiać zaległości i wyrównywać braki; 

3) być odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości; 

4) dbać o własne zdrowie i przestrzegać zasad higieny; 

5) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałać zagrożeniu życia i zdrowia innych; 

6) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły; 

7) reagować na zło, krzywdę i zagrożenia zauważone w szkole i poza nią; 

8) szanować przekonania, poglądy i godność drugiego człowieka; 

9) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

10) szanować tradycje i honor szkoły i godnie reprezentować szkołę na zewnątrz; 
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11) szanować ideę samorządności uczniowskiej, a wybór władz samorządu uczniowskiego traktować z 

pełną powagą tak, aby funkcje w nim obejmowały osoby odpowiedzialne. 

2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu. 

3. Uczeń ma obowiązek szanować mienie szkolne i mienie kolegów. Zauważone lub wyrządzone samemu 

uszkodzenia pomieszczeń, sprzętu czy pomocy dydaktycznych należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi. 

W przypadku zniszczenia mienia za wyrządzone przez ucznia szkody odpowiadają jego rodzice. 

4. Uczniom zabrania się opuszczania budynku szkoły podczas lekcji i przerw. Na podwórzu i boisku szkolnym 

uczniowie przebywają tylko za zgodą i pod opieką nauczyciela.  

5. Uczeń ma obowiązek dostarczenia wychowawcy klasy pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na 

obowiązkowych zajęciach organizowanych przez szkołę, sporządzonego przez rodzica w terminie do 7 dni 

od dnia powrotu do szkoły, o ile rodzic nie przesłał usprawiedliwienia ze swego konta w dzienniku 

elektronicznym LIBRUS przy zachowaniu tych samych terminów. Po upływie terminu na dokonanie 

usprawiedliwienia  nieobecności uznaje się za nieusprawiedliwione. 

6. Uczniowie szkoły na co dzień noszą strój dowolny, ale nie ekstrawagancki. Ubiór codzienny powinien być 

estetyczny, funkcjonalny i czysty. 

7. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy określony wymogami 

nauczyciela prowadzącego te zajęcia.  

8. Uczniowie szkoły noszą estetyczne fryzury. Zabrania się farbowania włosów. Ze względów bezpieczeństwa 

i higieny dziewczęta z długimi włosami noszą włosy upięte. 

9. Uczniowie nie noszą makijażu, długich ani malowanych paznokci, tipsów, tatuaży. 

10. Zabrania się noszenia ingerujących w ciało ozdób, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa osoby noszącej je i innych osób. 

11. Na uroczystościach szkolnych oraz w sytuacjach, w których uczniowie reprezentują szkołę, strojem 

obowiązkowym jest strój galowy. 

12. Uczniowie na czas zajęć w szkole mają obowiązek pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni, a w 

okresie zimowym mają możliwość zmiany obuwia na obuwie sportowe lub codzienne o podeszwach 

niepozostawiających śladów.  

13. W szkole – wyjąwszy przerwy międzylekcyjne - obowiązuje zakaz używania przez uczniów urządzeń do 

elektronicznego przekazu obrazu i dźwięku. Zakaz ten może uchylić nauczyciel chcący wykorzystać 

urządzenia mobilne uczniów w  procesie dydaktycznym, ale tylko na czas niezbędny do wykonania 

zamierzonego działania i nie dłużej niż do końca danych zajęć lekcyjnych. 

14. Uczniowie używający urządzenia do elektronicznego przekazu obrazu i dźwięku w trakcie przerwy mają 

obowiązek szanować prawo do odpoczynku, a także prywatność innych, w tym w szczególności 

przestrzegać zasady, że rejestrowanie obrazów i dźwięków, a także ich odtwarzanie może się odbywać 

jedynie za zgodą osób rejestrowanych. 

15. Ucznia szkoły obowiązuje zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków zmieniających 

świadomość oraz palenia papierosów i e-papierosów. 
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16. Naruszenie zakazów i niestosowanie się do nakazów szkoły prze ucznia uwzględnia się przy ustalaniu mu 

oceny z zachowania. 

 

§ 65 

1. Uczeń na zakończenie roku szkolnego ma obowiązek rozliczyć się z wypożyczonego mu przez szkołę 

mienia. 

 NAGRODY I KARY 

 

§ 66 

1. W szkole przyjmuje się następujące formy nagradzania uczniów: 

1) pochwała ustna wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwała ustna wychowawcy na zebraniu rodziców, 

3) pochwała ustna dyrektora, 

4) dyplom uznania, 

5) list pochwalny do rodziców. 

6) stypendium przyznane w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, 

7) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców, samorząd uczniowski lub osoby albo instytucje 

współpracujące ze szkołą. 

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia mogą być: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce; 

2) aktywny udział w życiu szkoły i jej organizacjach – w tym szczególnie działalność społeczna i 

kulturalna; 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych; 

4) inne wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole. 

 

§ 67 

1. Szkoła, w przypadku łamania przez uczniów zapisów statutu i obowiązujących w szkole regulaminów oraz 

zasad współżycia społecznego, ma prawo stosować wobec nich kary. 

2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i inni 

pracownicy szkoły. 

3. W szkole przyjmuje się następujące formy karania uczniów: 

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy, 

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły, 

3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły wraz z wymogiem pisemnego zobowiązania się ucznia do 

poprawy, 

4) zawieszenie w prawie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach szkolnych itd., 

5) nagana dyrektora. 
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4. Za zachowania bezwzględnie podlegające karze uznaje się w szkole: 

1) naruszenie godności ludzkiej w mowie lub czynie; 

2) powtarzające się wulgarne lub agresywne zachowanie w szkole i poza nią; 

3) stosowanie przemocy wobec słabszych, wymuszenie, bójka, rozbój; 

4) nieposzanowanie mienia szkolnego lub prywatnego; 

5) kradzież; 

6) notoryczne utrudnianie prowadzenia zajęć; 

5. Za powtarzające się i  szczególnie naganne zachowanie ucznia dodatkowo stosuje się kary: 

1) wnioskowanie przez dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 

2) wnioskowanie przez dyrektora szkoły do Sądu Rodzinnego w Nowej Soli o przydzielenie uczniowi 

Kuratora Sądowego lub umieszczenie go w zakładzie wychowawczym. 

6. O przeniesienie ucznia wnioskuje się zwłaszcza, gdy uczeń: 

1) notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminów; 

2) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów lub pracowników szkoły; 

3) wchodzi w kolizję z prawem; 

4) ma demoralizujący wpływ na innych. 

7. Przeniesienie do innej szkoły następuje na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami. 

 

§ 68 

1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec 

niego kary.  

2. Od  przyznanych nagród i kar nałożonych przez wychowawcę uczniom lub ich rodzicom przysługuje prawo 

wniesienia pisemnego odwołania do dyrektora szkoły. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie. Dyrektor 

szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym 

zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. 

 

§ 69 

1. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną ucznia i jego godność osobistą. 
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IX. RODZICE 

 

 ZASADY I FORMY WSPÓŁPDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

 

§ 70 

1. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci.  Szkoła wspiera rodziców w tej 

roli, współdziała z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki oraz organizując wewnątrzszkolny 

system doradztwa zawodowego. 

2. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i zrozumienia racji obu stron. 

3. Celem współdziałania szkoły z rodzicami jest w szczególności zapewnienie im: 

1) wiedzy o zadaniach i zamierzeniach klasy i szkoły; 

2) znajomości przepisów prawa szkolnego; 

3) obrazu postępów i zachowania ich dziecka; 

4) możliwości korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka. 

4. Formami współdziałania szkoły z rodzicami są: 

1) wspólne planowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej; 

2) organizowanie zebrań i konsultacji; 

3) wspólne organizowanie imprez szkolnych; 

4) wspieranie inicjatyw rodziców, wzmacniających oddziaływanie edukacyjne i wychowawcze szkoły. 

 

 PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 

§ 71 

1. W ramach współpracy ze szkołą rodzice mają prawo do: 

1) zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi 

przekonaniami, o ile nie stoją one w konflikcie z zasadami współżycia społecznego i nie ranią praw 

innych członków społeczności szkolnej.  

2) rzetelnej informacji o postępach, wynikach nauczania i zachowania. Kalendarz szkolny szczegółowo 

określa terminy zebrań z rodzicami, będących spotkaniami z wychowawcą i nauczycielami danego 

oddziału; 

3) kontaktów indywidualnych z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów w innych terminach, po 

uprzednim umówieniu się z nauczycielem. Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielem nie może 

zakłócić lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami; 

4) korzystania z porad pedagoga szkolnego; 

5) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;  
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6) zgłaszania dyrektorowi szkoły swoich postulatów i uwag dotyczących nauczania, wychowania i 

profilaktyki - osobiście lub poprzez ich przedstawicieli w  radzie rodziców; 

7) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;  

8) występowania, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy;  

9) działania w strukturach rady rodziców - w zakresie określonym przez regulamin rady rodziców. 

 

§ 72 

1. Rodzice są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) – w przypadku dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, a przebywającego czasowo za granicą - 

informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez dziecko poza 

granicami kraju;  

3) – w przypadku dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek 

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

zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu;  

4) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

5) zapewnienia dziecku, które nie ukończyło 7 roku życia, opieki w drodze do szkoły i w czasie jego 

powrotu; 

6) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania ze szkoły dziecka, 

które nie ukończyło 7 roku życia; 

7) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem zebrań klasowych;   

8) systematycznego kontaktu i współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielami, uczącymi ich dziecko; 

9) systematycznego korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka, 

odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub 

pracowników szkoły. 

10) usprawiedliwiania nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w terminie do 7 dni od powrotu 

dziecka do szkoły – przekazując dziecku pisemne usprawiedliwienie lub wysyłając wychowawcy 

dziecka usprawiedliwienie wiadomością z konta rodzica w dzienniku elektronicznym LIBRUS; 

11) współorganizowania i wspierania procesu nauczania i wychowania;  

12) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych; 

13) współdziałania z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innym 

przejawom patologii społecznej. 
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X. ZASADY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW. 

 

§ 73 

1. W sprawach spornych pomiędzy organami szkoły rolę mediatora przyjmują - w zależności od stron 

zaangażowanych w spór - kolejno:  dyrektor,  rada pedagogiczna, rada rodziców. 

2. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym, nie później  jednak niż w ciągu 

miesiąca od dnia zaistnienia sporu.  

3. Po rozstrzygnięciu sporu dyrektor lub inny organ pełniący role mediatora w sporze wydaje zalecenia 

odpowiednim statutowym organom szkoły, jeżeli  działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie 

służy rozwojowi jej wychowanków. 

4. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu na forum szkoły, każdy z organów może zwrócić 

się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny. 

 

§ 74 

1. Konflikty pomiędzy członkami społeczności szkolnej rozstrzyga się – o ile to tylko możliwe, a sytuacja 

konfliktowa nie zagraża bezpośrednio zdrowiu lub życiu osób zainteresowanych - na zasadzie mediacji. 

2. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozstrzygają:  

1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie 

a uczniami tej klasy, 

2) pedagog szkolny – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy 

wychowawcy klasy, 

3) dyrektor – jeżeli działania pedagoga nie zakończyły konfliktu. 

3. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor szkoły. 

4. Konflikt pomiędzy rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły. 

5. Od decyzji dyrektora lub w przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora szkoły strony mogą 

odwołać się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

6. Konflikt między dyrektorem zespołu a nauczycielem rozpatruje w pierwszej kolejności zespół trzech 

mediatorów wyłoniony spośród członków rady pedagogicznej, a dopiero w dalszej kolejności strony mogą 

odwołać się do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.. 

 

§ 75 

1. W konfliktach pomiędzy uczniami, których nie udało się rozstrzygnąć na forum klasy lub w którym biorą 

udział uczniowie kilku zespołów klasowych: 

1) uczniowie zgłaszają swoje spostrzeżenia do przewodniczącego samorządu uczniowskiego za 

pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasowego bądź bezpośrednio do opiekuna samorządu; 
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2) przewodniczący samorządu uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem samorządu przedstawia 

sprawę wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie; 

3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzje są ostateczne. 

 

§ 76 

1. Dyrektor szkoły przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, dbając o przestrzeganie 

postanowień zawartych w statucie szkoły, kierując się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. 
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XI. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  

 

§ 77 

1. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia 

w szkole i oddziałują na środowisko szkolne. 

 

§ 78 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć  edukacyjnych ma na celu: 

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

a w szczególności  udzielenie mu pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

2) pomoc uczniowi w organizowaniu i samodzielnym planowaniu procesu uczenia się i rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

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

3. Wewnątrzszkolne  ocenianie osiągnięć  edukacyjnych obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych oraz rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

3) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji  o postępach  i trudnościach ucznia 

w nauce; 

4) realizację przyjętych przez nauczycieli szkoły procedur poprawiania ocen; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych; 

6) realizację procedury uzyskiwania przez uczniów wyższej niż przewidywana rocznej oceny z 

zachowania. 
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§ 79 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez niego, uczniów z jego oddziału, jego 

wychowawcę oraz nauczycieli stopnia respektowania przez tego ucznia zasad współżycia społecznego i 

norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

2. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu: 

1) wspieranie rozwoju psychicznego ucznia, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności 

i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie; 

2) informowanie ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym zakresie, a przez to udzielanie mu 

wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji na temat zachowania się ucznia, pomoc rodzicom w 

ich pracy wychowawczej; 

4) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

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

3.  Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje: 

1) ustalanie kryteriów oceny zachowania; 

2) bieżące obserwowanie zachowania ucznia, gromadzenie informacji o zachowaniu się ucznia 

i systematyczne  przekazywanie ich rodzicom; 

3) ustalanie śródrocznych i rocznych ocen zachowania; 

4) realizację procedury odwołania się od ustalonej oceny zachowania. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

§ 80 

1. Śródroczną, roczną i końcową ocenę zachowania wystawia się korzystając z sześciostopniowej skali ocen: 

1) wzorowe   – skrót „wz” 

2) bardzo dobre  – skrót „bdb” 

3) dobre   – skrót „db” 

4) poprawne  – skrót „pop” 

5) nieodpowiednie – skrót „ndp” 

6) naganne  – skrót „nag” 
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§ 81 

1. Ocenę zachowania wystawia uczniowi wychowawca klasy na podstawie samooceny ucznia oraz po 

zasięgnięciu opinii pozostałych uczniów z jego oddziału i nauczycieli - kierując się zawartymi w statucie 

szkoły kryteriami oceny zachowania dla danego etapu edukacyjnego, uszczegółowionymi w przyjętej dla 

tego etapu „Karcie oceny śródrocznej/rocznej zachowania ucznia”, stanowiącej odrębny dokument. 

2. Ocena wystawiana przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 

postępowania odwoławczego. 

3. Ocenę z zachowania ustala się na koniec pierwszego półrocza oraz na koniec roku szkolnego, przy czym 

ocena roczna jest wpisywana na świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły.  

4. Ocena z zachowania nie ma wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania. 

 
§ 82 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

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

edukacyjnych w terminie:  

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć 

edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim 

zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności, 

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z 

realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych 

zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b). 

 

§ 83 

1. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach 

oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania w terminie:  

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim 

zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności. 

3) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w kryteriach oceniania zachowania 

odpowiednio – na najbliższej lekcji wychowawczej i na najbliższym zebraniu rodziców, dokumentując 

ten fakt jak w podpunktach a) i b). 
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2. Zmian w kryteriach oceniania z zachowania, w tym w szczególności w „Karcie śródrocznej/rocznej oceny 

zachowania ucznia”, można dokonać po 30 września jedynie za jednomyślną zgodą: samorządu 

uczniowskiego, rady rodziców i rady pedagogicznej. 

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu lub na pierwszym zebraniu po 

wprowadzeniu zmian w wymaganiach edukacyjnych albo kryteriach oceny zachowania zwalnia szkołę z 

obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego 

we wspomnianych w ust. 1 i ust. 2 terminach. W takiej sytuacji rodzic winien sam dążyć do zapoznania się 

ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole lub 

wprowadzonymi zmianami.  

 

§ 84 

1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować na podstawie pisemnych zaleceń poradni psychologiczno- 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej wymagania edukacyjne lub kryteria oceny zachowania do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono deficyty 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 

edukacyjnym lub wychowawczym, wynikającym z podstawy  programowej, programów nauczania, 

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

2. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 

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

podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej. 

 

§ 85 

1. Proces oceniania jest jawny zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę ma obowiązek uzasadnić ją ustnie. 

3. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. Za osoby 

postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych oraz uczniów tej samej klasy. 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji danych zajęć 

edukacyjnych, rodzice mają do tego prawo w czasie zebrań i konsultacji z nauczycielami. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, czy i na jakich warunkach udostępnia 

uczniom pisemne prace kontrolne do domu.  

 

§ 86 

1. Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy. W przypadkach 

nimi nie uregulowanych (np.: dotyczących pisemnych prac kontrolnych, kart obserwacji) okres ten nie 

może być krótszy niż do końca roku szkolnego. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

podejmuje decyzję, które rodzaje dokumentacji nieokreślone odmiennymi przepisami podlegają 

przechowywaniu i na jakich zasadach. 
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§ 87 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków -  w szczególności w formie: 

1) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i konsultacjach indywidualnych; 

2) pomocy w zaplanowaniu własnej nauki, w tym w podzieleniu materiału do uzupełnienia na części; 

3) zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny; 

4) udostępnienia znajdujących się w szkole pomocy naukowych,  

5) wskazania odpowiedniej literatury; 

6) pomocy koleżeńskiej; 

7) indywidualnego ustalenia sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen 

niedostatecznych; 

8) – a w przypadku ucznia, który uzyskał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu – 

przeprowadzenia procedury poprawy śródrocznej niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej. 

 

 OCENIANIE W KLASACH I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

§ 88 

1. W ocenie bieżącej pracy ucznia klasy I – III  – w tym także na zajęciach języka obcego  - stosuje się ocenę: 

1) słowną wyrażoną ustnie;  

2) pisemny komentarz;  

3) wyrażoną w skali od 1 do 6 punktów. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, informatyki bierze się pod 

uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 

zajęć. 

3. Przy ocenie osiągnięć ucznia z religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem. 

 

§ 89 

1. Ocena opisowa zachowania w odniesieniu do uczniów klas I - III  szkoły podstawowej, uwzględniając 

specyfikę tego etapu nauczania,  wyraża opinię szkoły w szczególności o: 

1) systematyczności i  punktualności uczęszczania na zajęcia szkolne, 

2) staranności przygotowania się do lekcji, 

3) przestrzeganiu regulaminów, 

4) uczciwości w codziennym postępowaniu i reagowaniu na zło (unikanie kłamstwa, oszustwa, 

wystrzeganie się agresji), 

5) dbałości o dobre imię klasy i szkoły, 
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6) dbałości o kulturę słowa (wystrzeganie się wulgaryzmów, stosowanie zwrotów grzecznościowych), 

7) przestrzeganiu bezpieczeństwa pracy i nauki, 

8) poszanowaniu mienia własnego, kolegów i społecznego, 

9) szacunku do osób dorosłych i kolegów. 

 

 OCENIANIE W KLASACH IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLASACH GIMNAZJALNYCH 

 

§ 90 

1. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej i działających w szkole oddziałach gimnazjalnych ocenianie 

osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych 

systematycznie i na bieżąco ocen cząstkowych oraz poprzez formułowanie ocen: śródrocznej, rocznej i 

końcowej. 

2. Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel prowadzący 

zajęcia, w szczególności zobowiązany jest on do wystawienia ocen klasyfikacyjnych. Oceny cząstkowe 

może wystawić również nauczyciel czasowo zastępujący nauczyciela prowadzącego określone zajęcia. 

 

§ 91 

1. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są: 

1) stopień zrozumienia materiału programowego; 

2) umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, 

wymagających twórczego podejścia do problemu; 

3) zaangażowanie w proces dydaktyczny;  

4) wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności; 

5) umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności 

6) a w przypadku uczniów oddziałów gimnazjalnych - stopień przygotowania i gotowości do 

samodzielnego poszerzenia wiedzy. 

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

decydujące znaczenie ma wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć,  a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 

oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

3. Zasady oceniania na zajęciach religii regulują odrębne przepisy. 

4. Ocena roczna z religii oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisywana jest na świadectwie szkolnym, 

wliczana do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy ani na ukończenie szkoły 

przez ucznia. 

5. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenianiu i nie mają wpływu na promocję ucznia do 

klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 
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§ 92 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe oraz bieżące oceny cząstkowe wystawia się według 

następującej skali: 

1) stopień  celujący  -  skrót  „cel” -  liczbowo  „6” 

2) stopień  bardzo dobry -   skrót „bdb” -  liczbowo  „5” 

3) stopień  dobry  -   skrót  „db” -  liczbowo  „4” 

4) stopień  dostateczny -   skrót  „dst” -  liczbowo  „3” 

5) stopień  dopuszczający -  skrót  „dop”  -  liczbowo  „2” 

6) stopień  niedostateczny -  skrót  „ndst”  -  liczbowo  „1” 

 

§ 93 

1. Oceny klasyfikacyjne ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, biorąc pod uwagę: 

1) średnią ważoną ocen z pierwszego półrocza, wyliczoną przez  dziennik elektroniczny – w przypadku 

oceny klasyfikacyjnej śródrocznej; 

2) średnią ważoną ocen z drugiego półrocza oraz wypadkową ocen z obu półroczy, wyliczone przez 

dziennik elektroniczny – w przypadku oceny klasyfikacyjnej rocznej oraz końcowej. 

2. Średnią ważoną ocen ustala się do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Ustala się następujące, wyjściowe przedziały wartości średnich ważonych dla poszczególnych ocen 

klasyfikacyjnych śródrocznych, rocznych oraz końcowych: 

1) celujący     5,55 – 6,00  

2) bardzo dobry   4,55 – 5,54 

3) dobry    3,55 – 4,54 

4) dostateczny   2,55 – 3,54 

5)  dopuszczający   1,51 – 2,54 

6)  niedostateczny   0,00 – 1,50 

 

§ 94 

1. W przypadku wystawiania bieżących ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych ocen śródrocznych, począwszy 

od klasy IV szkoły podstawowej, nauczyciele mogą stosować rozszerzoną skalę określoną w §9 poprzez 

dodawanie do oceny bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej znaków „+” (plus) i „-” ( minus), a do oceny 

dopuszczającej znaku „+” (plus). 

 

§ 95 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej nauczyciele mogą przyjąć następującą, wyjściową procentową 

skalę oceny kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych: 

1) 100 %    - celujący 
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2) 90% do 99 %   - bardzo dobry 

3) 75% do 89%   - dobry 

4) 50% + 1 pkt do 74%  - dostateczny 

5) 35% do 50%  - dopuszczający 

6) 0% do 34%   - niedostateczny 

2. Dopuszcza się także stosowanie w PSO nauczycieli procentowej skali oceny dla oceniania innych form 

sprawdzania wiedzy niż te wymienione w §11 ust.1. 

 

§ 96 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria spełnienia wymagań edukacyjnych, odpowiadające poszczególnym 

stopniom szkolnym: 

1) na ocenę celującą - uczeń w pełni opanował zakres wiedzy i posiadł umiejętności wskazane 

w podstawie programowej przedmiotu, a w szczególności: 

a) biegle dostrzega związki między nauczanymi treściami; dokonuje ich analizy i syntezy, traktuje 

wymagany materiał jako systematyczny układ; 

b) wyjaśnia zjawiska i procesy specyficzne dla danej dziedziny wiedzy bez jakiejkolwiek ingerencji i 

pomocy nauczyciela; 

c) samodzielne i skutecznie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych; 

d) rozwiązuje problemy w twórczy, nietypowy sposób; 

e) stosuje poprawny styl i język wypowiedzi, swobodnie posługując się terminologią właściwą dla 

danego etapu kształcenia i rodzaju zajęć edukacyjnych (w gimnazjum - terminologią naukową) 

oraz wykazując wysoki poziom kondensacji wypowiedzi; 

f) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami 

edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe). 

2) na ocenę bardzo dobrą – uczeń niemal w pełni opanował zakres wiedzy i posiadł umiejętności 

wskazane w podstawie programowej przedmiotu, a w szczególności: 

a) sprawnie dostrzega związki między nauczanymi treściami; dokonuje ich analizy i syntezy, traktuje 

wymagany materiał jako logiczny układ; 

b) sprawnie wyjaśnia zjawiska i procesy specyficzne dla danej dziedziny wiedzy; 

c) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne wynikające z podstawy programowej;  

d) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych, 

nietypowych sytuacjach – o odpowiednio dobranym stopniu trudności; 

e) stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługując się terminologią właściwą dla 

danego etapu kształcenia i rodzaju zajęć edukacyjnych (w gimnazjum - terminologią naukową) 

oraz wykazując się precyzją i odpowiednią dla wieku dojrzałością wypowiedzi ustnych i 

pisemnych; 
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f) uczestniczy w szkolnych lub pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami 

edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe). 

3) na ocenę dobrą  - uczeń opanował zakres wiedzy i posiadł umiejętności wskazane w podstawie 

programowej przedmiotu (samodzielnie potrafi odtworzyć co najmniej 75% treści), a w szczególności: 

a) poprawnie dostrzega związki między treściami programowymi; 

b) poprawnie wyjaśnia zjawiska i procesy specyficzne dla danej dziedziny i – przy niewielkiej 

inspiracji nauczyciela – poprawnie je interpretuje; 

c) samodzielnie stosuje wiedzę w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych; 

d) w sytuacjach nietypowych sprawnie radzi sobie z pomocą nauczyciela; 

e) podstawowe pojęcia i prawa ujmuje za pomocą terminologii właściwej dla danej dziedziny wiedzy, 

jego wypowiedzi są w zadawalającym stopniu klarowne, zdarzają mu się nieliczne „usterki” 

stylistyczne i merytoryczne, przy umiarkowanej zwięzłości wypowiedzi; 

f) uczestniczy co najmniej w szkolnych formach aktywności związanych z danymi zajęciami 

edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe). 

4) na ocenę dostateczną - uczeń opanował zakres wiedzy i posiadł umiejętności wskazane w podstawie 

programowej przedmiotu (samodzielnie potrafi odtworzyć powyżej 50% treści), a w szczególności: 

a) rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami; 

b) poprawnie wyjaśnia tylko ważniejsze zjawiska i procesy specyficzne dla danej dziedziny i – przy 

znacznej inspiracji nauczyciela – interpretuje je; 

c) samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania teoretyczne 

i praktyczne; 

d) współpracuje w grupie;  

e) potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję, jaką przyjąć 

postawę; 

f) w swoich wypowiedziach prezentuje przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, 

małą  kondensację i klarowność wypowiedzi; 

5) na ocenę dopuszczającą - uczeń opanował niezbędną do kontynuowania nauki w klasach  

(semestrach) programowo wyższych wiedzę i posiadł konieczne umiejętności wskazane w podstawie 

programowej, a w szczególności: 

a) dysponuje co najmniej luźno zestawionymi wiadomościami; 

b) słabo rozumie treści programowe,  ale odtwarza podstawowe informacje i procedury 

umożliwiające realizację zadania; 

c) podejmuje próby wyjaśniania zjawisk i procesów typowych dla danej dziedziny wiedzy; 

d) formułuje krótkie, proste, ale dotyczące tematu i co najmniej minimalnie spełniające wymogi 

merytoryczne wypowiedzi, nawet jeśli ma wyraźne trudności w formułowaniu myśli, nieporadny 

styl, ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy językowe lub merytoryczne. 

6) ocenę niedopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  
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a) nie spełnia wymagań nawet na ocenę dopuszczającą;  

b) posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają mu one dalsze 

zdobywanie wiedzy; 

c) nie jest nawet w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności; 

d) nie wykorzystał oferowanych mu przez szkołę szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności. 

 

§ 97 

1. Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru, na postawie których wystawia się ocenę 

klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż podwójna liczba godzin dydaktycznych danych zajęć 

edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniejsza niż trzy. 

2. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne - zależne od specyfiki przedmiotu - formy aktywności 

ucznia. Nauczyciel powinien stosować różnorodne, choć nie równoważne metody sprawdzania 

umiejętności ucznia. 

 

§ 98 

1. Zasady poprawiania ocen cząstkowych określa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

 

§ 99 

1. Rozróżnia się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

1) praca klasowa/sprawdzian/test – obejmuje duże partie materiału, zaś ocena wystawiona na 

postawie tej formy ma znaczący wpływ na śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń ma prawo 

znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin i zakres pracy klasowej/sprawdzianu/testu, a nauczyciel 

odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną z 

wyżej wymienionych form i nie więcej niż trzy w tygodniu; 

2) wewnątrzszkolna i zewnętrzna diagnoza przedmiotowa – obejmuje duże partie materiału, także te 

realizowane na poprzednich etapach edukacyjnych. Służy diagnozie i porównaniu osiągnięć uczniów w 

odniesieniu do ich wcześniejszych osiągnięć, osiągnięć poprzednich roczników lub wyników innych 

szkół. Diagnoza może zostać przeprowadzona bez zapowiedzi, także w tygodniu, w którym 

zaplanowane są już trzy formy sprawdzania wiedzy wymienione w ust. 1 pkt 1. Dopuszcza się 

komunikowanie wyniku diagnozy z użyciem oceny szkolnej lub procentowo – zależnie od decyzji 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne ; 

3) kartkówka - kontroluje opanowanie wiadomości i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich 

tematów – także w sytuacji, gdy tematy te realizowane były w ramach więcej niż trzej jednostek 

lekcyjnych. Kartkówka nie musi być wcześniej zapowiedziana. Ocenę niedostateczną z kartkówki 

uczeń może poprawić w wyznaczonym przez nauczyciela terminie; 
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4) odpowiedź ustna - kontroluje opanowanie wiadomości i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich 

tematów lub pracy domowej. Do odpowiedzi ustnej uczeń może zostać wywołany bez uprzedzenia – 

w miarę możliwości organizacyjnych – co najmniej raz w semestrze; 

5) inne  formy - ustalone przez nauczycieli i zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 

 

§ 100 

1. Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione w ciągu 14 dni od ich 

napisania przez ucznia. 

 

§ 101 

1. W przypadku nieprzystąpienia do pracy klasowej/sprawdzianu/testu z powodu nieobecności uczeń ma 

obowiązek przystąpienia do niej w ciągu dwóch tygodni od momentu swojego powrotu do szkoły - w 

terminie ustalonym przez nauczyciela.  

2. Nauczyciel w swoim Przedmiotowym Systemie Oceniania określa konsekwencje nieprzystąpienia przez 

ucznia do pracy klasowej/sprawdzianu/testu w terminie wskazanym w ust.1. 

 

§ 102 

1. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć na 

następujących zasadach: 

1) W pierwszym dniu po nieobecności trwającej 5 dni lub dłużej jest zwolniony z odpowiedzi ustnych 

i pisemnych form sprawdzania wiedzy i może mieć nieodrobione pisemne prace domowe, a przez trzy 

kolejne dni nauki ma czas  na nadrobienie zaległości i uzupełnienie materiał (uzupełnienie notatek, 

naukę zaległego materiału, itp.);  

2) W trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn usprawiedliwionych, a 

nieobecność była krótsza niż 5 dni - jest zwolniony z odrobienia pisemnej pracy domowej i 

sprawdzania wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego 

materiału, wprowadzonego w trakcie trwania tej nieobecności. 

 

§ 103 

1. Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i 

kartkówek bezpośrednio po całodziennej (trwającej do godz. 18.00) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej. 

 

§ 104 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania 

fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje 

dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w  zajęciach, wydanej 

przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i zajęć 
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komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”. 

 

§ 105 

1. Ustala się następujące ramowe kryteria oceniania zachowania obowiązujące dla uczniów klas IV-VIII 

szkoły podstawowej i uczniów oddziałów gimnazjalnych: 

1)  Ocenę wzorową otrzymuje uczeń spełniający kryteria na ocenę bardzo dobrą, który poprzez 

swoje zachowanie oraz aktywność na forum szkoły w pełni utożsamia się z zasadami zapisanymi w 

statucie szkoły, stanowiąc tym samym wzór do naśladowania dla wszystkich uczniów. Za 

wskaźniki aktywności ucznia na forum szkoły uznaje się przy tym jego twórczy współudział w 

przedsięwzięciach szkolnych i klasowych. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane w statucie szkoły 

oraz wyróżnia się na forum klasy i szkoły kulturą osobistą, umiejętnością współpracy na rzecz 

społeczności szkolnej i dbałością o mienie szkolne.  W szczególności uczeń taki:  

a) prezentuje wysoką kulturę osobistą; 

b) aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych; 

c) w miarę swoich możliwości i uzdolnień reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach; 

d) współpracuje w organizowaniu imprez klasowych lub szkolnych; 

e) sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczyciela prac; 

f) jest życzliwy w stosunku do innych uczniów, również z innych klas, w miarę możliwości służy 

im pomocą; 

g) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane w statucie szkoły oraz: 

a) zachowuje się i wyraża w sposób kulturalny; 

b) stara się, w miarę swoich możliwości, uzyskać coraz lepsze wyniki w nauce; 

c) zaległości w nauce spowodowane nieobecnością uzupełnia maksymalnie szybko; 

d) sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu przez nauczyciela prac; 

e) troszczy się o mienie klasy i szkoły; 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane w statucie szkoły: 

a) wywiązuje się z obowiązku szkolnego, nawet jeśli bez większego zaangażowania w życie 

szkoły, 

b) stara się zachowywać kulturalnie oraz pracuje nad swoimi zachowaniami wymagającymi 

poprawy, 

c) nie stwarza problemów wychowawczych przekraczających normę wiekową; 

d) nie przekracza świadomie norm społecznych. 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wypełnia obowiązków ucznia zapisanych w 

statucie szkoły, a w szczególności: 
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a) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych; 

b) narusza zasady rządzące funkcjonowaniem w szkole; 

c) prezentuje niską kulturę osobistą; 

d) działa destrukcyjnie na grupę. 

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w rażący sposób naruszył zasady kultury, współżycia 

społecznego, w stosunku do którego zostały wyczerpane podejmowane przez szkołę działania o 

charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

 

 ORGANIZACJA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIA 

 

§ 106 

1. Klasyfikowanie w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu śródrocznych i rocznych 

osiągnięć zajęć edukacyjnych ucznia oraz ustaleniu opisowej oceny z zajęć edukacyjnych i oceny 

zachowania zgodnie z zasadami zwartymi w rozdziale I niniejszego WSO. 

2. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne osiągnięć edukacyjnych i 

zachowania uczniów są ocenami opisowymi. 

3. Klasyfikowanie w klasach IV - VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjalnych polega na 

podsumowaniu śródrocznych i rocznych osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych  

z poszczególnych przedmiotów i oceny zachowania. 

4. Uczeń z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym otrzymuje jedynie roczną opisową ocenę 

klasyfikacyjną. 

5. Uczeń klasy VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum podlega dodatkowo klasyfikacji końcowej, na 

którą składają się:  

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

najwyższej oraz  

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

klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz  

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

 

§ 107 

1. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy zobowiązani są 

pisemnie lub wiadomością w systemie LIBRUS poinformować rodziców uczniów o zagrożeniu 

śródrocznymi lub rocznymi ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz naganną oceną  

zachowania. 
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2. Jeżeli obniżenie oceny zachowania nastąpiło wskutek zdarzeń mających miejsce mniej niż miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może 

nastąpić w terminie późniejszym. 

 

 

§ 108 

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch tygodni pierwszego półrocza roku 

szkolnego, a ocenę osiągnięć ucznia w drugim półroczu i klasyfikację roczną oraz końcową  - w ciągu 

dwóch tygodni przed terminem zakończenia zajęć dydaktycznych. 

2. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nieprzeprowadzenia klasyfikacji okresowej za 

pierwsze półrocze nauki, jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim 

okresie klasyfikacyjnym, a wiadomości i umiejętności wymagane w pierwszym półroczu zostały przez 

ucznia uzupełnione i pozwolą mu na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub po 

ukończeniu szkoły. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin nadrobienia, a 

następnie prezentacji przez ucznia  materiału z pierwszego okresu. 

3. Szczegółowe terminy wykonywania poszczególnych czynności związanych z wystawieniem śródrocznej, 

rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej i oceny zachowania uczniów ustala dyrektor szkoły w 

porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 

§ 109 

1. Na dwa tygodnie przed terminem wystawienia ocen klasyfikacyjnych nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne jest zobowiązany w formie ustnej  i poprzez wystawienie propozycji oceny w dzienniku 

elektronicznym poinformować uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców o przewidywanych ocenach 

śródrocznych/rocznych. Obowiązek ten nie dotyczy przypadku nieobecności ucznia w szkole.  

2. Ocena ostateczna, ustalona przez nauczyciela, może różnić się od oceny przewidywanej nie więcej niż o 

jeden stopień. 

 

§ 110 

1. Na dwa tygodnie przed terminem wystawienia ocen klasyfikacyjnych z zachowania wychowawca jest 

zobowiązany w formie ustnej  i poprzez wystawienie propozycji oceny w dzienniku elektronicznym 

poinformować uczniów, a za ich pośrednictwem rodziców o przewidywanych ocenach 

śródrocznych/rocznych z zachowania. Obowiązek ten nie dotyczy przypadku nieobecności ucznia w 

szkole.  

2. Ocena ostateczna, ustalona przez wychowawcę, może różnić się od oceny przewidywanej nie więcej niż o 

jeden stopień – z zastrzeżeniem § 107 ust. 3. 
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§ 111 

1. Uczeń ma prawo uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z poszczególnych 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeśli w podlegającym klasyfikacji okresie spełnił 

łącznie wszystkie poniższe warunki: 

a) był zawsze przygotowany do lekcji (brak nawet dopuszczonych w PSO nieprzygotowań); 

b) zawsze przynosił na zajęcia określone przez nauczyciela pomoce naukowe (zeszyt, książki, przybory 

itd.); 

c) nie opuszczał samowolnie zajęć; 

d) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności; 

e) pisał wszystkie prace klasowe, testy, sprawdziany obejmujące dużą partię materiału (powyżej 3 lekcji); 

f) był zaangażowany w proces dydaktyczny, wykazując się odpowiedzialnością za swoja naukę (brał 

aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, rzetelnie wykonywał ćwiczenia i zadania lekcyjne, odrabiał 

prace domowe, wykonywał prace dodatkowe zadane przez nauczyciela); 

g) oceny cząstkowe wskazują na możliwość poprawy oceny. 

2. Na pisemny, opatrzony uzasadnieniem wniosek ucznia, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel umożliwia mu 

poprawienie rocznej oceny z danych zajęć edukacyjnych poprzez dodatkowe sprawdzenie wiadomości w 

ciągu ostatniego tygodnia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Zakres materiału i 

sposób sprawdzania wiadomości ucznia ustala nauczyciel. 

3. Uczniowie, którzy nie spełniają warunków wymienionych w ust. 1, a chcieliby uzyskać wyższą niż 

przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, mają prawo poprawiać jedynie oceny cząstkowe w terminach 

określonych zasadami PSO danego przedmiotu. 

 

§ 112 

1. Uczeń ma prawo uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, jeśli w 

podlegającym klasyfikacji okresie przez niego oraz jego rodziców spełnione zostały łącznie następujące 

warunki: 

1) rodzice usprawiedliwili w terminie wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w danym roku 

szkolnym, 

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

3) uczeń respektuje co najmniej podstawowe zasady współżycia społecznego i normy etyczne, 

4) uczeń jest w stanie udowodnić, że spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega. 

2. W przypadku, gdy rodzic ucznia nie zgadza się z proponowaną przez wychowawcę oceną zachowania, ma 

prawo w ciągu 3 dni od daty przekazania mu informacji o przewidywanej ocenie rocznej zachowania 

złożyć do dyrektora szkoły pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie oraz ewentualną weryfikację 

przewidywanej przez wychowawcę oceny zachowania. 

3. Wniosek rodzica musi zawierać pisemne uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

4. Do wniosku rodzica należy załączyć pisemną samoocenę ucznia. 
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5. Dyrektor szkoły powołuje komisję odwoławczą w składzie: 

1) dyrektor; 

2) pedagog szkolny; 

3) wychowawca klasy; 

4) nauczyciel uczący w danej klasie; 

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego klasy, do której uczęszcza uczeń; 

6) przewodniczący samorządu szkolnego. 

6. Komisja rozpatruje spełnienie przez ucznia kryteriów zachowania na ocenę, o którą ubiega się uczeń, 

uwzględniając opinię wszystkich członków komisji oraz załączoną na piśmie samoocenę ucznia. 

7. Roczną ocenę zachowania ucznia ustala się w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ocena wystawiona przez komisję jest 

ostateczna. 

 

§ 113 

1. Uczeń klasy I - III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 

wyższej. 

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

szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I–III szkoły podstawowej - na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców 

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

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

oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia 

klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli 

poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

 

§ 114 

1. Uczeń klasy IV - VIII szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych otrzymuje promocję do klasy 

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

uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego - z zastrzeżeniem prawa ucznia do 

wnioskowania o egzamin poprawkowy. 

2. Uczeń klasy VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego oraz w terminie do 31 sierpnia danego roku przystąpił do określonego w odrębnych 

przepisach odpowiednio - sprawdzianu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego. 

3. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
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postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym. 

4. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji 

programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku 

szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do 

klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

 

§ 115 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw 

do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 

§ 116 

1. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który: 

1) ze wszystkich zajęć edukacyjnych osiągnął średnią ocen minimum 4,75 oraz 

2) otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

§ 117 

1. Tytuł „Prymusa” przyznaje się uczniowi klas IV - VIII szkoły podstawowej i oddziału gimnazjalnego, który: 

1) osiągnął w klasie najwyższą średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych (minimum 5,0); 

2) otrzymał ze wszystkich zajęć edukacyjnych oceny nie niższe niż dobre; 

3) otrzymał wzorową ocenę zachowania. 

 

 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

§ 118 

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

Egzamin klasyfikacyjny obejmuje materiał za okres, w którym uczeń nie został sklasyfikowany. 

 

§ 119 

1. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności lub na wniosek 

jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Zgody takiej można 

udzielić, gdy: 
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1) poziom zdolności ucznia pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia przez niego 

ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach oraz skutecznego kontynuowania nauki na dalszych 

etapach kształcenia; 

2) fakt niesklasyfikowania wiązał się ze zdarzeniami losowymi lub trudną sytuacją życiową ucznia (np.: 

choroba, patologia, niewydolność wychowawcza w rodzinie). 

2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

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

2) który na podstawie odrębnych przepisów otrzymał zgodę dyrektora szkoły na indywidualną 

kontynuację nauki języka poza szkołą; 

3) spełniający – za zgodą dyrektora -  obowiązek szkolny poza szkołą;  

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3), nie obejmuje 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i 

wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Uczniowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 3), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z 

zachowania. 

 

§ 120 

1. Egzamin klasyfikacyjny po pierwszym półroczu nauki przeprowadza się nie później niż w dniu 

poprzedzającym zakończenie tego półrocza, a egzamin klasyfikacyjny dla ustalenia oceny rocznej – nie 

później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

3. W przypadku usprawiedliwionego niestawienia się ucznia, wyznacza się następny termin niezwłocznie po 

ustaniu przyczyny uniemożliwiającej stawiennictwo. O uznaniu powodu nieobecności za usprawiedliwione 

decyduje dyrektor szkoły, który może też zażądać stosownych zaświadczeń. 

 

§ 121 

1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 119 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) i 2),  przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 119 ust. 2 pkt 3),  przeprowadza  komisja powołana 

przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy. 

3. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 119 ust. 2 pkt 3), oraz z jego rodzicami 

liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń będzie zdawał egzaminy w ciągu jednego dnia. 
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§ 122 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

1) W części pisemnej uczeń rozwiązuje zadania zamknięte i otwarte zawierające pytania z każdego 

poziomu wymagań i o jasno określonych kryteriach oceny na poszczególne stopnie. Część pisemna 

egzaminu trwa 60 minut. 

2) W części ustnej uczeń odpowiada na pytania losowane spośród co najmniej trzech zestawów, z 

których każdy zawiera trzy pytania. Czas trwania części ustnej 40 minut (w tym 20 minut 

przygotowanie się ucznia). 

3) Część pisemna i ustna stanowią po 50% łącznej oceny z egzaminu. 

4) Ostateczna ocena ustalona jest jako suma punktów uzyskanych z obu części egzaminu wg 

obowiązujących w WSO wymagań edukacyjnych. 

2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, 

technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych.   

3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni 

opiekunowie) oraz wychowawca ucznia.  

4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w § 121 ust. 1, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w § 119 ust. 2 pkt 3) -  skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) zadania egzaminacyjne wraz z pisemnymi pracami ucznia oraz zwięzłą charakterystykę odpowiedzi 

udzielonych przez ucznia lub poziomu wykonania przez niego zadań praktycznych.  

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

5. Protokół egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

6. Ocena zespołu egzaminacyjnego jest ostateczna. 

 

§ 123 

1. Uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną znajduje się w takiej sytuacji 

prawnej, jak gdyby otrzymał śródroczną /roczną ocenę niedostateczną. 

 

 EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

§ 124 

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin 

poprawkowy z tych zajęć.  
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§ 125 

1. Za wyrażenie woli przystąpienia przez ucznia do egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu uznaje się 

pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu, skierowany przez rodziców (prawnych opiekunów) tego 

ucznia do dyrektora szkoły. Wniosek taki należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od momentu 

ustalenia przez radę pedagogiczną rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

2. W wyjątkowej sytuacji wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego może w imieniu i za zgodą 

ucznia złożyć jego wychowawca.  

 

§ 126 

1. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Dokładne terminy dyrektor 

szkoły ustala i podaje do wiadomości zainteresowanych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ma obowiązek upewnić się, że uczeń, który będzie 

przystępował do egzaminu poprawkowego, dysponuje wymaganiami na poszczególne oceny szkolne. 

 

§ 127 

1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych 

oraz wychowania fizycznego. W przypadku tych przedmiotów egzamin poprawkowy składa się tylko z  

jednej części, w ramach której uczeń losuje jeden spośród co najmniej trzech zestawów zawierających po 

trzy zadania praktyczne. 

 

§ 128 

1. Na podstawie ustalonych wymagań nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne wraz z powołanym 

mu do pomocy zespołem przedmiotowym przygotowuje zadania egzaminacyjne i przedkłada do 

zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu.  

 

§ 129 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: 

1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako  egzaminujący 

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

2. W sytuacji spornej głos decydujący ma przewodniczący komisji. 

3. W pracy komisji egzaminacyjnej w charakterze obserwatora może uczestniczyć wychowawca klasy. 
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§ 130 

1. Nauczyciel, o którym mowa w § 129 ust. 1 pkt 2), może być zwolniony z udziału w pracach komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły 

powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia  edukacyjne, z 

tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w uzgodnieniu z dyrektorem  tej 

szkoły. 

 

§ 131 

1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) pytania (zadania) egzaminacyjne; 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskana ocenę. 

2. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzła informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

3. Ocena ustalona przez komisję egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

§ 132 

1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym 

terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, jednak 

nie później niż do końca września. 

 

§ 133 

1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i 

powtarza klasę.  

 

§ 134 

1. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej lub oddziałów gimnazjum rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

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

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

realizowane w klasie programowo wyższej. 

2. Rada pedagogiczna może skorzystać z możliwości wspomnianej w ust. 1 szczególnie w przypadkach: 

1) długotrwałej (trwającej ponad dwa miesiące) choroby ucznia – uniemożliwiającej mu naukę w domu, 

szpitalu lub sanatorium; 

2) spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncentrację, obniżających 

sprawność myślenia i uczenia się;  
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3) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie; 

4) zmiany szkoły na mniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego, związanej 

z niemożliwością szybkiego uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych. 

3. Przeciwwskazania do możliwości skorzystania z możliwości wspomnianej w ust. 1 są w szczególności: 

1) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez 

usprawiedliwienia; 

2) uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz wykonywania zadań zleconych przez 

nauczyciela; 

3) niekorzystanie z pomocy w nauce organizowanej w szkole (np.: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

pomoc koleżeńska, indywidualna pomoc nauczyciela itp.); 

4) nieusprawiedliwione niezgłoszenie się na poprawę oceny w wyznaczonym przez nauczyciela terminie 

albo niewykonywanie prac poleconych przez nauczyciela w dwóch kolejno wyznaczonych terminach. 

 

 EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY 

 

 

§ 135 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia – w formie pisemnej – można zgłaszać 

począwszy od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia (egzamin sprawdzający), w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

 

§ 136 

1. Egzamin sprawdzający, o którym mowa w § 135 ust. 2 pkt 1), przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 135 ust. 1. Termin egzaminu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami. 
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2. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) dwóch nauczycieli Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Niedoradzu lub innej szkoły tego 

samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji; 

b) wychowawca klasy; 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie; 

d) pedagog; 

e) psycholog, jeśli jest zatrudniony w  szkole; 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

g) przedstawiciel rady rodziców. 

3. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 

powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej placówki.   

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

zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest 

ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może 

być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego – z zastrzeżeniem § 124. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji; 

b) termin egzaminu sprawdzającego; 

c) zadania (pytania) sprawdzające; 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) wynik głosowania; 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Do protokołu z egzaminu przeprowadzanego w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
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§ 137 

1. Uczeń, który z powodu choroby nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, 

może przystąpić do niego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć szkolnych. 
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XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

§ 138 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza 

sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

4. W szkole obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach 

oświatowych. 

 

§ 139 

1. Szkoła posiada sztandar. 

2. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy, wybrany przez radę pedagogiczną spośród uczniów 

szczególne wyróżniających się. Obok zasadniczego składu pocztu sztandarowego rada pedagogiczna może 

stworzyć skład rezerwowy. 

3. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, w uroczystościach organizowanych 

poza szkołą -  na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych. 

4. Szczegółowy sposób stosowania sztandaru szkoły,  zasady prowadzenia uroczystości szkolnych oraz 

zachowania się uczestników tych uroczystości określa Ceremoniał szkolny, będący odrębnym 

dokumentem. 

5. W szkole obchodzi się Dzień Patrona. Termin obchodów Dnia Patrona w każdym roku szkolnym ustala 

rada pedagogiczna. 

 

§ 140 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub nowy statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ 

nadzoru pedagogicznego i  organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie 

społeczności szkolnej. 

5. Niniejszy statut udostępnia się na stronie internetowej szkoły.  

6. Statut obowiązuje od daty uchwalenia przez radę pedagogiczną, tj. od dnia 29.11.2017 r. 

 

 

 

 


