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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

Przepisy prawa 

 

Niniejszy statut został opracowany na podstawie aktów prawnych: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i 1954) 

4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami) 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) 

6. ROZPORZĄDZENIE MEN  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 

i przedszkoli  z dnia17 marca 2017 (Dz. U. z 2017r., poz. 649) 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstaw programowych 

wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356)oraz 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia  2012 r., poz. 977,  ze zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.  w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych  (Dz. U. 2015 poz.843 ze zm. Dz. U. z 2017r., 

poz.1651) 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017, poz. 1646)  

10. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 

z 2017, poz. 1578) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia  2017 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 poz. 1591) 

12. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157 ze zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia  1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.) 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach   (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm. Dz. U z 2011r. nr 161  poz. 968). 
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§ 2 

Zdefiniowanie skrótów i pojęć 

 

W dalszej części statutu jest mowa o:  

1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z siedzibą w Lisewie 48, gmina 

Płońsk; 

2. oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć roczne przygotowanie przedszkolne 

zorganizowane w szkole podstawowej dla sześciolatków oraz zajęcia przedszkolne dla 

dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnich;  

3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lisewie; 

4. Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej 

w Lisewie; 

5. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku 

(Dz. U. z 2017, poz. 59); 

6. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Lisewie; 

7. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej; 

8. dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego; 

9. rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia/dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem/dzieckiem; 

10. wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden 

oddział w szkole;  

11. nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły 

Podstawowej w Lisewie; 

12. organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty; 

13. organie prowadzącym- należy przez to rozumieć Gminę Płońsk, mieszczącą się przy ul. 

Pułtuskiej 39, gm. Płońsk 

14. MEN - należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

§ 3 

Nazwa i typ szkoły 

 

1. Szkoła Uchwałą  nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Płońsk z dnia 24.XI.2017r. została 

przekształcona z sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lisewie w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową w Lisewie. 

2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Lisewie. 

3. Siedziba szkoły znajduje się w miejscowości Lisewo, nr 48, 09-100 Płońsk. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Płońsk, ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty.  

6. Szkoła jest publiczna, a w jej skład wchodzi szkoła podstawowa i oddział przedszkolny. 

7. Kształcenie w szkole podstawowej trwa 8 lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne: 

a. I etap – edukacja wczesnoszkolna w klasach  I – III 

b. II etap – nauczanie przedmiotowe w klasach IV –VIII 

8. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w oddziale przedszkolnym.  

9. Wychowanie i nauczanie w Szkole Podstawowej w Lisewie służy rozwijaniu w uczniach 

poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla każdego człowieka.  
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10. Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich 

dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.  

11. Szkoła Podstawowa w Lisewie jest jednostką budżetową. 

12. Szkoła Podstawowa w Lisewie prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie jednostki 

budżetowej. 

 

§ 4 

Pieczęci 

 

1. Szkoła posiada  pieczęci:  

a) pieczęć okrągłą - dużą i małą z godłem państwa i napisem w otoku: Szkoła 

Podstawowa w Lisewie; 

b) pieczęć podłużną o treści: Szkoła Podstawowa w Lisewie, 09-110 Płońsk, tel. (0-23) 

662 - 23 - 05, NIP: 567-16-04-868. 

2. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się 

w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.  

3. Szkoła używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.  

 

§ 5 

Ramowe plany nauczania i podstawa programowa 

 

Szkoła:  

a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;  

b) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasady powszechnej dostępności;  

c) realizuje ustaloną przez MEN podstawę programową zgodnie z odrębnymi przepisami 

zawartą w programach MEN, programach własnych i autorskich. 
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Rozdział 2  

Cele i zadania oddziału przedszkolnego i szkoły 

 

§ 6 

Cele i zadania wychowania przedszkolnego 

 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

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

co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz 

gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie 

takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie 

edukacji. 

2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

a) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 

i poznawczym obszarze jego rozwoju;  

b) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę 

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

c) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej 

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

d) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

e) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

f) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

g) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

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

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

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

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

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

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

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

j) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

k) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

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

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

m) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w 
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przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

n) 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; 

o) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

p) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur; 

q) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

r) organizowanie bezpłatnej i dobrowolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 7 

Cele szkoły 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz 

uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści 

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania 

o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

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

2. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele: 

a) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego 

wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań 

arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków 

społecznego współżycia;  

b) rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od 

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata; 

c)  zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;  

d) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, 

zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 

przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających 

systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego; 

e) rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości 

przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny 

prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;  

f) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka; 

g) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;  

h) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne 

zdolności twórcze; 

i) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci 

realistycznych od fantastycznych; 

j) rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, 

społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego 

doświadczeniu;  

k) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku w poczuciu więzi z rodziną;  

l) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych 

szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych 

dzieci;  
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m) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu 

w społeczności szkolnej;  

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

fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego 

i duchowego; prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci 

i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;  

o) kształtuje świadomość ekologiczną;  

p) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz 

umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie 

kultury europejskiej; 

q)  kultywuje tradycje narodowe i regionalne; 

r)   rozbudza i rozwija uczucia patriotyczne; 

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

lokalnej;  

t) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;  

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

i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych 

zainteresowań uczniów;  

v) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania 

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;  

w) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz 

zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji 

werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;  

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

społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;  

y) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

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

budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele); 

z) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych 

osób;  

aa) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

bb) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;  

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

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;  

dd) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

ee) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji. 

 

§ 8 

Zadania szkoły 

 

Dla osiągnięcia zamierzonych celów szkoła realizuje zadania z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony 

zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły poprzez:  

a) realizacją podstawy programowej, 

b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć, 

c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
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d) realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających 

zainteresowania, 

e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych 

np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych, inne; 

2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej poprzez:  

a) udział i organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych,  

b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych,  

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

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

wspólnoty lokalnej;  

e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej,  

f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów 

współczesnych;  

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

w szczególności poprzez:  

a) organizowanie nauczania indywidualnego,  

b) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły,  

c) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub 

losowej,  

d) prowadzenie zajęć specjalistycznych;  

4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży 

zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:  

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,  

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,  

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania 

narkomanii,  

d) realizację programów profilaktycznych,  

5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną 

opiekę wychowawczą nad każdym dzieckiem, a w szczególności:  

a) zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł 

zachowania w szkole,  

b) zobowiązuje każdego nauczyciela do eliminowania zachowań niepożądanych,  

c) diagnozowanie zespołu klasowego,  

d) integrowanie zespołu klasowego,  

6) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:  

a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, zapewnia 

przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w 

zakresie udzielania pierwszej pomocy,  

b) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, 

c) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym 

nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,  

d) zapewnia opiekę ciągłą dzieciom przebywającym w oddziale przedszkolnym 

z chwilą przejęcia wychowanka do czasu przekazania wychowanka rodzicom lub 

innym upoważnionym przez nich na piśmie osobom, 

e) zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,  

f) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem 

zajęć,  
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g) zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego 

harmonogramu dyżurów,  

h) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym 

regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,  

i) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system 

monitoringu w budynku i wokół niego,  

j) monitoruje bezpieczeństwo uczniów podczas dowozów. 

7) dba o rozwój moralny i duchowy ucznia, kształtuje i rozwija postawy uczniów 

z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia m.in.:  

a) wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety,  

b) uwrażliwia na potrzeby innych ludzi,  

c) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich,  

8) sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami 

rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie:  

a) wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września 

przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami 

szkoły, zasadami bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły;  

b) zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania 

się po drogach,  

9) wspiera ucznia z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku 

i słuchu poprzez:  

a) dostosowanie metod, form pracy, organizację warunków w oddziale,  

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

itp., 

10) uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne;  

11) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia się indywidualny tok nauki;  

12) wspomaga indywidualny rozwój dziecka niepełnosprawnego (o specjalnych potrzebach 

i nieharmonijnym rozwoju) w oddziale przedszkolnym poprzez: 

a) włączanie dziecka do zabaw z grupą w celu nawiązania kontaktów z rówieśnikami,  

b) umożliwienie przebywania dziecka niepełnosprawnego w grupie przedszkolnej,  

c) rozwijanie umiejętności samoobsługowych,  

d) prowadzenie diagnozy pedagogicznej opartej na obserwacji,  

e) udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez przedszkole typu terapia 

pedagogiczna, rewalidacja,  

f) zachęcanie dziecka do pracy we własnym tempie na miarę swoich możliwości,  

g) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych dziecka,  

h) nawiązywanie z dzieckiem kontaktu emocjonalnego i zadaniowego.  

13) Szkoła podejmuje działania wychowawczo - profilaktyczne obejmujące promocję 

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

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

te realizowane są poprzez: 

a) rozmowy z pedagogiem/ psychologiem lub innymi specjalistami; 

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

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

demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz; 

d) podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na 

uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec 

uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na 

godzinach z wychowawcą;  
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e) system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań 

interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń;  

f) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne; 

g) zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed 

niepożądanymi treściami w Internecie; 

h) działania koordynatora do spraw bezpieczeństwa.  

 

§ 9 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 

 

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

oraz nauczycielom.  

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

 

§ 10 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu 

i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole w celu 

wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego 

i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły oraz środowisku społecznym, 

wynikających z:  

a) niepełnosprawności; 

b) niedostosowania społecznego; 

c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d) z zaburzeń zachowaniu lub emocji; 

e) szczególnych uzdolnień; 

f) specyficznych trudności w uczeniu się; 

g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

h) choroby przewlekłej; 

i) sytuacji kryzysowej lub traumatycznej; 

j) niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi; 

l) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym wcześniejszym kształceniem za granicą. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog, psycholog, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci 

pedagogiczni i doradca zawodowy.  

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek: ucznia, rodziców 

ucznia, Dyrektora, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia 

z uczniem, pielęgniarki, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, pracownika 

socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej. 

4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z:  

a) rodzicami uczniów; 

b) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku oraz innymi poradniami 

specjalistycznymi; 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli; 



12 

d) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.  

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

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

a) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia; 

b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne i innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego; 

d) porad i konsultacji. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej 

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

a) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia; 

b) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne i innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

d) zindywidualizowanej ścieżki realizacji kształcenia; 

e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

f) porad i konsultacji.  

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

9. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla 

rodziców oraz nauczycieli mogą prowadzić nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni 

i specjaliści zatrudnieni w szkole, a także specjaliści z instytucji zewnętrznych 

współpracujących ze szkołą.  

10. Wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej powinny być 

prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. 

 

§ 11 

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

 

 Dyrektor ustala formę, czas trwania oraz wymiar godzin poszczególnych zajęć ucznia 

w ramach pomocy psychologiczno–pedagogicznej.  

 O ustalonych dla ucznia formach, okresach udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin Dyrektor niezwłocznie pisemnie informuje rodziców 

dziecka lub ucznia.  

 Dyrektor wyznacza wychowawców jako osoby, których zadaniem jest planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej grupie lub 

klasie.  

 Wychowawca pozyskuje pisemną zgodę lub rezygnację rodziców odnośnie udziału dziecka 

lub ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa 

do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego lub złagodzenia albo wyeliminowania 

zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.  
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§ 12 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi  

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

 Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych w oddziałach 

przedszkolnych, szkole podstawowej organizuje się na zasadzie edukacji włączającej, 

w integracji z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi.  

 Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawność organizuje się zajęcia rewalidacyjne, a dla uczniów z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

organizuje się zajęcia socjoterapeutyczne. 

 Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się 

zespół złożony z wychowawcy, nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem 

oraz pedagoga/psychologa.  

 Pracę zespołu koordynuje wychowawca. 

 Zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka lub ucznia 

opracowuje w ciągu 30 dni indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.  

 Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłużej jednak niż etap edukacyjny.  

 Zespół nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniając 

ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub 

uczniowi i w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.  

 Rodzice dziecka lub ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także 

w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny.  

 Dyrektor zawiadamia rodziców dziecka lub ucznia, lub pełnoletniego ucznia o terminie 

każdego spotkania i możliwości uczestniczenia w nim.  

 Dyrektor ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej oraz w trybie natychmiastowym informuje na piśmie rodziców ucznia 

o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie udzielania 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

 Rodzic zapoznaje się z IPET, wyraża lub nie wyraża zgody na proponowane formy 

i sposoby pomocy psychologiczno - pedagogicznej własnoręcznym podpisem. 

 Dwa razy do roku zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej dokonuje 

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia wraz z oceną efektywności udzielanej 

pomocy i ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET. 

 Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia. 

 Rodzic ucznia otrzymuje kopię IPET u oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania 

ucznia. 
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Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 13 

Organy szkoły  

 

1. Organami szkoły są: 

a) Dyrektor szkoły 

b) Rada Pedagogiczna 

c) Rada Rodziców 

d) Samorząd Uczniowski 

 

§ 14 

Kompetencje Dyrektora szkoły 

 

Dyrektor szkoły w szczególności:  

 kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

 sprawuje nadzór pedagogiczny przy pomocy wiceDyrektora; sprawując nadzór stwarza 

warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz do 

działalności administracyjno – gospodarczej; 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

 realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących;  

 dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę 

szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;  

 wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

 wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

 współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

 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, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;  

 odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

 uzgadnia warunki współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za organizowanie 

i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

 współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

dziećmi i uczniami, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem 

właściwej realizacji tej opieki.  

 

§ 15 

Kompetencje Dyrektora związane z przeniesieniem ucznia do innej szkoły 

 

1. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań 

wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga/ psychologa 
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szkolnego, Dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie 

specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych.  

2. Przypadki, w których Dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły to w szczególności: 

a) uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie 

przynoszą efektów;  

b) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne 

działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa;  

c) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów; 

d) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza 

poza ustalone normy społeczne; 

e) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny, 

wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze 

zagrożeń dla zdrowia i życia;  

f) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów 

szkoły.  

 

§ 16 

Decyzje Dyrektora szkoły 

 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły.  

 

§ 17 

Współpraca Dyrektora z innymi organami 

 

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami 

i Samorządem Uczniowskim.  

 

§ 18 

Wicedyrektor 

 

W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

 

§ 19 

Prace konserwacyjno - remontowe 

 

Dyrektor organizuje prace konserwacyjno-remontowe.  

 

 

§ 20 

Inwentaryzacja majątku szkoły 

 

Dyrektor organizuje okresową inwentaryzację majątku szkoły i przeglądy techniczne budynku.  
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§ 21 

Kontrola obowiązku szkolnego 

 

1. Dyrektor sprawuje kontrolę realizacji obowiązku szkolnego w szczególności, poprzez 

sprawdzanie regularnego uczęszczania uczniów na zajęcia lekcyjne oraz prowadzenie 

ewidencji obowiązku szkolnego.  

2. Dyrektor wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku 

przygotowania przedszkolnego poza szkołą.  

 

§ 22 

Programy nauczania 

 

Dyrektor dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania lub program 

wychowania przedszkolnego do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

 

§ 23 

Zestawy podręczników 

 

1. Dyrektor ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych, które będą obowiązywać w danym roku szkolnym. Zestaw 

podręczników opiniuje Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców: 

a) propozycje zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych przygotowują zespoły 

przedmiotowe; 

b) zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych zostaje zaopiniowany przez radę 

pedagogiczną na posiedzeniu rady w ostatnim miesiącu nauki i przedstawiony do 

zaopiniowania Radzie Rodziców; 

c) wykaz podręczników i materiałów ćwiczeniowych zostaje umieszczony na stronie 

internetowej szkoły. 

2. Dyrektor wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej 

podręczników, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz 

czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami. 

3. Dyrektor określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub 

materiałów edukacyjnych zawarte w regulaminie dostępnym w bibliotece szkolnej.  

 

§ 24 

Wstrzymywanie uchwał 

 

Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami 

prawa, o wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ 

prowadzący.  

 

§ 25 

Zgoda na funkcjonowanie stowarzyszeń i organizacji 

 

Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców wyraża zgodę na 

funkcjonowanie w szkole stowarzyszeń i organizacji, których celem jest działalność 

wychowawcza wśród młodzieży, szerzenie form pracy dydaktycznej i opiekuńczej.  

 

§ 26 

Zakres zadań Dyrektora 
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Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora określa ustawa prawo oświaty 

i inne przepisy szczegółowe.  

 

§ 27 

Rada Pedagogiczna 

 

1. W szkole zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa Rada Pedagogiczna, która jest 

kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, 

z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.  

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

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

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co 

najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady.  

6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły.  

 

§ 28 

Kompetencje Rady Pedagogicznej 

 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 

2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;  

4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły.  

 

 § 29 
Opinie Rady Pedagogicznej 

 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;  

2. projekt planu finansowego szkoły, 

3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
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4. propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.  

 

§ 30 

Wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej 

 

1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych 

z przepisami prawa.  

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

§ 31 
Projekt statutu 

 

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przyjmuje go 

uchwałą.   

 

§ 32 
Wniosek o odwołanie ze stanowiska kierowniczego 

 

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić w wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska  

Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

2. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

Dyrektora, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania wniosku.  

 

§ 33 

Podejmowanie uchwał 

 

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków.  

 

§ 34 
Regulamin Rady Pedagogicznej 

 

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane.  

 

 

 

 

§ 35 
Zasada tajności posiedzeń Rady Pedagogicznej 
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Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów 

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

 

§ 36 
Rada Rodziców 

 

1. W szkole działa Rada Rodziców, którą tworzą rodzice uczniów szkoły.  

2. Rady oddziałowe rodziców wybierane są w głosowaniu tajnym na pierwszym spotkaniu 

rodziców z wychowawcami oddziałów w nowym roku szkolnym.  

3. Przedstawiciele rad oddziałowych, po jednym przedstawicielu danego oddziału, tworzą 

Radę Rodziców szkoły. Kompetencje organu określa Regulamin Rady Rodziców.  

4. Rada Rodziców wyłania w głosowaniu tajnym trzyosobowe prezydium w skład, którego 

wchodzi: przewodniczący, sekretarz i skarbnik.  

5. Rada Rodziców uchwala na wniosek prezydium regulamin swojej działalności, który nie 

może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

6. Zebrania prezydium i Rady Rodziców odbywają się według planu pracy opracowanego 

na każdy rok szkolny.  

 

§ 37 
Zadania Rady Rodziców 

 

1. Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności szkoły.  

2. W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gospodarowania 

funduszem ustala sama Rada Rodziców. Z wydatkowanych funduszy prezydium rozlicza 

się przed radą rodziców, nie rzadziej niż raz w roku. 

 

§ 38 

Zasady współdziałania Rady Rodziców z innymi organami szkoły 

 

Rada Rodziców współdziała z innymi organami szkoły.  

 

§ 39 
Kompetencje Rady Rodziców 

 

1. Kompetencje Rady Rodziców:  

a) występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach szkoły;  

b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

d)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;  

e) Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa; 

2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły 
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obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z 

Radą Pedagogiczną.  

 

§ 40 
Samorząd Uczniowski 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami  ogółu uczniów w okresie trwania 

1 roku.  

5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

6. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie 

Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

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

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań; 

d) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu i za zgodą Dyrektora szkoły; 

f) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu; 

Samorząd ma obowiązek informowania społeczności szkolnej o swoich programach, opiniach 

i problemach na apelach szkolnych, na spotkaniach z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem szkoły 

i Rady Rodziców. 

 

§ 41 

Zasady działalności wolontariatu 

 

1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

2. Cele i założenia działalności wolontariackej szkoły to w szczególności:  

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

b) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu; 

c) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej; 

d) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz 

niepełnosprawnych, chorych, samotnych;  

e) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy; 

f) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach; 

g) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych i innych; 

h) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim 

problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, 

niewolnicza praca dzieci; 

i) promowanie życia bez uzależnień; 

j)  wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.  
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3. Samorząd Uczniowski zobowiązany jest do zamieszczania w swoim planie działań zadań 

z zakresu wolontariatu. 

4. W ramach działalności Samorządu można powołać dodatkowo opiekuna do spraw 

wolontariatu. Opiekunem może być nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć 

organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę 

potrzebującym. 

5. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, 

rodzice. 

6. W przypadku powołania opiekuna do spraw wolontariatu opracowuje on wraz 

z wolontariuszami plan pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do 

konkretnych działań. 

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

podsumowujących.  

 

§ 42 

Zasady działalności na terenie szkoły stowarzyszeń i organizacji  

 

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, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.  

2. 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. 

 

§ 43 
Zasady współdziałania organów szkoły 

 

1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania 

i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły. 

2. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia , tolerancji i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 

kompetencji.  

3. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych 

i planowanych działaniach poprzez:  

a) zarządzenie wewnętrzne Dyrektora szkoły,  

b) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu na parterze budynku szkoły, 

c) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi szkoły z kadrą 

kierowniczą szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i Dyrektorem 

szkoły; 

d) apele szkolne, 

e) informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły. 

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

reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

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

Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas 

protokołowanych posiedzeń tych organów. 

6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 

organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej 

decyzji w terminie 7 dni.  
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7. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 

lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

8. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest Dyrektor szkoły, który:  

a) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji; 

b)  umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły; 

c)  zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych 

i podejmowanych działaniach i decyzjach; 

d)  organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły. 

 

§ 44 

Spory pomiędzy organami szkoły 

 

1. Spory pomiędzy Dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności 

od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

2. Spory rozwiązywane są w następujący sposób:  

a) organ nadzorujący szkołę w zakresie spraw dotyczących procesu dydaktyczno-

wychowawczego,  

b) organ prowadzący szkołę w zakresie spraw finansowych i innych będących w zakresie 

jego kompetencji,  

c)  spory zaistniałe pomiędzy Radą Pedagogiczną a radą rodziców lub Samorządem 

Uczniowskim rozstrzyga Dyrektor.  

 

§ 45 
Zasady rozwiązywania konfliktów pomiędzy nauczycielami a uczniami 

 

1. Konflikty pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:  

a) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi 

w danym oddziale, a uczniami tego oddziału; 

b) Dyrektor  – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt 

z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.  

2. W przypadku pisemnej skargi o naruszeniu praw dziecka Dyrektor powołuje komisję 

rozpatrującą zasadność skargi, w skład której wchodzą:  

a) przedstawiciele stron konfliktu; 

b) mediator, którym jest pedagog/ psycholog lub inny nauczyciel niezaangażowany 

w konflikt; 

c) Dyrektor szkoły.  

3. Komisja w trakcie postępowania gromadzi dowody, prowadzi rozmowy ze świadkami 

zdarzenia oraz stronami, których sprawa dotyczy. 

4. Pisemną skargę może złożyć, w terminie 14 dni od zaistnienia wydarzenia:  

a) uczeń; 

b) rodzic; 

c) Samorząd Uczniowski; 

d) Rada Rodziców; 

e) pracownik szkoły.  

5. W terminie 14 dni komisja wydaje uczniowi i jego rodzicom pisemną decyzję 

potwierdzającą lub negującą naruszenie praw. Stanowisko komisji jest ostateczne i nie 

podlega trybowi odwołań.  
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Rozdział 4 

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego i szkoły 
 

§ 46 

Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych 

 

1. Organizację pracy w oddziałach przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia ustalony 

przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.  

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustala  dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań dzieci.  

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25. 

4. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki  

w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

5. Czas prowadzonych zajęć z j. obcego, religii i zajęć rewalidacyjnych/ 

socjoterapeutycznych jest określony odrębnymi przepisami prawa oświatowego. 

6. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych 

przez organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora szkoły i Rady Rodziców. 

7. Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a objętych obowiązkiem rocznego 

przygotowania przedszkolnego, zapewnia się opiekę poprzez zorganizowanie nauczania 

indywidualnego na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

8. Do oddziału przedszkolnego trzy-, cztery- i pięciolatków mogą być przyjmowane dzieci 

niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia 

specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci.  

9. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

10. Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką 

wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci. 

11. W oddziale przedszkolnym nie stosuje się żadnych zabiegów leczniczych, nie podaje 

leków, z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. 

12. Podczas wycieczek i wyjazdów dzieci pozostają pod opieką odpowiedniej liczby 

nauczycieli, w zależności od liczby wychowanków. 

13. Dzieci są przyprowadzane i odbierane  przez rodziców lub inne osoby wskazane 

pisemnie przez rodziców. 

14. Nauczyciel nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub 

inna upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji 

psychoaktywnych lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem. 

15. Szkoła realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę 

wychowania przedszkolnego. 

 

§ 47 

Organizacja pracy szkoły 

 

1. Kalendarz każdego roku szkolnego określa odpowiednie rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze trwa od rozpoczęcia roku 

szkolnego do 31 stycznia, a drugie od 1 lutego do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

3. Zajęcia w szkole odbywają się w formie stacjonarnie, dopuszcza się formę hybrydową   i 

zdalną. 
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4. Szczegółową organizację pracy hybrydowej i zdalnej są określone w regulaminie pracy 

zdalnej.  

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

określa arkusz organizacyjny szkoły.  

6. Arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora szkoły oraz zaopiniowany przez 

zakładowe organizacje związkowe, Dyrektor szkoły przekazuje w terminie do dnia 21 

kwietnia danego roku szkolnego do organu prowadzącego szkołę. 

7. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia 

otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku 

szkolnego. 

8. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja po uzyskaniu 

opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

9. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od 

dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 20 maja danego roku 

szkolnego.  

10. Dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego ustala tygodniowy rozkład zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i dodatkowych uwzględniając zasady ochrony 

zdrowia i higieny pracy, potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji, oraz 

konieczność zapewniania zastępstw za nieobecnych nauczycieli.  

11. Dyrektor, 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. 

12. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  mogą być ustalone:  

a) w dni, w którym odbywa się egzamin ósmoklasisty; 

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

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków 

wyznaniowych; 

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

społeczności lokalnej. 

13. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, 

uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach 

wolnych od zajęć dydaktyczno– wychowawczych. 

14. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła ma obowiązek 

zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. 

15. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów  

w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych . 

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, Dyrektor szkoły , po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu 

prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni 

w wyznaczone soboty. 

 

 

 

 

 

 

§ 48 
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Oddziały klasowe 

 

1. Podstawową jednostką szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku 

szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem 

nauczania.  

2. Liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej wynosi nie więcej niż 25. 

3. 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 szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany 

oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25.  

4. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału zwiększając liczbę uczniów w oddziale na 

ponad 25 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

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

więcej niż o 2 uczniów.  

6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I– III szkoły podstawowej zostanie zwiększona 

więcej niż o 2 uczniów, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela. 

7. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą 

uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.  

8. W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne. 

1) Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich 

rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych. 

            2) Celem oddziałów integracyjnych jest: 

a) wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów o różnym poziomie sprawności 

psychofizycznej, w tym dążenie do maksymalnego rozwoju dzieci zdrowych i dzieci 

objętych kształceniem specjalnym we wszystkich sferach: poznawczej, intelektualnej, 

emocjonalnej i społecznej; 

b) wykształcenie u dzieci zdrowych postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, gotowości 

służenia pomocą i otwartości na potrzeby innych; 

c) przeciwdziałanie istniejącym w społeczeństwie tendencjom do separacji ludzi 

niepełnosprawnych. 

3) Szczegółową organizację pracy oddziału integracyjnego, w tym organizację 

kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym, określają odrębne przepisy. 

 

§ 49 
System oddziałowo - lekcyjny 

 

1. Podstawową formą pracy jest system oddziałowo-lekcyjny.  

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

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 

60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony 

w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

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

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania 

zajęć. 

4. Godzina zajęć rewalidacyjnych/ socjoterapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych/ socjoterapeutycznych w czasie 

krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie 

tygodniowym.  
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5. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.  

 

§ 50 
Podział oddziałów na grupy 

 

1. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala Dyrektor 

szkoły na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 51 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

 

1. Szkoła miarę możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty 

dodatkowe. 

2. Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

3. Zajęcia dodatkowe obejmują:  

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

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

b) zajęcia rewalidacyjne/ socjoterapeutyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

c) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

d) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.  

4. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia religii/etyki 

i zajęcia z wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego 

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny.  

5. Szkoła może prowadzić też inne zajęcia edukacyjne jeśli zaistnieje taka potrzeba.  

 

§ 52 

Praktyki pedagogiczne 

 

Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów szkół kształcących 

nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego 

pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą z nauczycielem a zakładem kształcącym nauczycieli. 

 

§ 53 

Pomieszczenia szkolne 

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: sale lekcyjne 

i pracownie przedmiotowe, salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną, świetlicę, szatnię, pokój 

nauczycielski, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, archiwum. 

 

§ 54 
Biblioteka szkolna 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-

wychowawczych szkoły.  

2. Do jej zadań należy:  

a) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych 
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b) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – 

komunikacyjnymi 

c) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz wyrabianie pogłębiania 

u uczniów nawyku czytania i uczenia się 

d) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w tym zakresie podtrzymywanie tożsamości narodowej i językowej 

3. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz 

pracownicy szkoły.  

4. Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor szkoły, dostosowując go do organizacji zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych, w taki sposób, aby zapewnić uczniom dostęp do jej 

zbiorów przed, po i w czasie pobytu w szkole. Umożliwia wypożyczenia na czas ferii. 

5. W bibliotece szkolnej znajdują się czytelnia i centrum multimedialne. 

6. W bibliotece szkolnej gromadzony jest księgozbiór zawierający: 

a) lektury szkolne; 

b) pozycje z literatury polskiej i światowej nie objętej programem nauczania oraz 

słownikowe i encyklopedyczne; 

c) literatura popularno – naukowa; 

d) fachową literaturę pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną; 

e) czasopisma pedagogiczne i metodyczne; 

f) zestawy multimedialne; 

g) czasopisma dla dzieci i młodzieży. 

7. Każda pozycja opatrzona jest pieczęcią szkoły i posiada kartę oraz numer katalogowy. 

8. Udostępnianie zbiorów odbywa się w godzinach pracy biblioteki: na miejscu 

z księgozbioru podręcznego, Internetu. Korzystający z biblioteki dokonują wypożyczeń 

książek do domu. 

 

§ 55 
Współpraca biblioteki z uczniami, rodzicami i nauczycielami 

 

1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach: 

a) świadomego i aktywnego udziału uczniów w upowszechnianiu i rozwijaniu kultury       

czytelniczej, partnerstwa z uczniami w poszukiwaniach czytelniczych, pomocy    

uczniom w korzystaniu z różnych źródeł informacji, doborze literatury. 

2. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach: 

a) wzajemnego wspierania się, współtworzeni a warsztatu informacyjnego biblioteki, 

b) współuczestniczenia w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy 

w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie, 

c) rozbudzania potrzeb i zainteresowań   czytelniczych wśród uczniów. 

3. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami na zasadach partnerstwa w zakresie: 

a) rozwijania zainteresowań i kultury czytelniczej uczniów, 

b) udziału rodziców w imprezach czytelniczych,  

c) popularyzacji literatury dla rodziców, 

d) udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

4. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami w zakresie: 

a) doskonalenia zawodowego bibliotekarzy i nauczycieli polonistów, 

b) aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez biblioteki działaniach: spotkaniach 

literackich, zajęciach bibliotecznych, konkursach recytatorskich 

 

 

 

§ 56 



28 

Dokumentowanie pracy biblioteki 

 

1. Biblioteka pracuje w oparciu o roczny plan pracy biblioteki, regulamin biblioteki oraz 

regulamin wypożyczania darmowych podręczników.  

2. Dokumentowanie pracy biblioteki następuje przez prowadzenie dziennika biblioteki. 

 

       § 57 
Świetlica szkolna 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole dłużej ze względu na czas pracy 

rodziców oraz dojazd dzieci do szkoły, prowadzona jest świetlica szkolna. 

2. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do organizacji dowożenia uczniów oraz do potrzeb 

rodziców w tym zakresie. 

3. Świetlica stanowi pozalekcyjną formę wychowawczo – opiekuńczą szkoły. 

4. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach liczących do 25 uczniów. 

5. Nauczyciel – wychowawca świetlicy realizuje zadania wychowawcze tak jak każdy 

nauczyciel wychowawca, zgodnie z założeniami planu opiekuńczo – wychowawczej 

pracy szkoły. 

6. Zasady prowadzonych w świetlicy zajęć określa Regulamin świetlicy.  

7. Nauczyciel – wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie, 

kiedy przebywają w świetlicy. 

8. Korzystanie z zajęć świetlicowych jest bezpłatne. Rodzice mogą pokrywać koszty zakupu 

zabawek i materiałów dydaktycznych. 

9. Warunkiem uczestnictwa ucznia w świetlicy szkolnej jest złożenie oświadczenia (karty 

zgłoszenia ucznia) przez rodziców. 

 

§ 58 
Zadania świetlicy 

 

1. Zadania świetlicy: 

a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej; 

b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej mających  

na celu prawidłowy rozwój fizyczny; 

c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, talentów i uzdolnień; 

d) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia 

codziennego; 

e) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny 

i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia; 

f) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności; 

g) zapewnienie uczniom opieki w godzinach przed lekcjami i po lekcjach; 

h) stwarzanie sytuacji do zaspokajania potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami; 

i) zaspakajanie uczestnikom potrzeby bezpieczeństwa. 

 

§ 59 
Zasady korzystania z sali sportowej i zajęć na pływalni  

 

1. Zasady korzystania z sali sportowej i określa regulamin, ponadto: 

a) w sali gimnastycznej i na boisku oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania 

ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw nauczyciel ma obowiązek sprawdzić przed każdymi 

zajęciami stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego; 

b) w czasie wykonywania ćwiczeń na przyrządach uczeń musi być asekurowany; 



29 

c) stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności 

fizycznej i wydolności ćwiczących; 

d) uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym 

dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców; 

e) ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących; 

f) bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może 

stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe; 

g) w sali gimnastycznej i na boisku oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania 

ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające 

zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego; 

h) prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego 

wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach; 

i) niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły sprzętu, 

którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, 

młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej – jeżeli szkoła nie ma 

możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu; 

j) w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie 

pozostają pod ciągłą opieką osób do tego upoważnionych.  

k) uczniowie pozostający pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie 

kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa 

osób przebywających w górach, pływających, kapiących się i uprawiających sporty 

wodne. 

l) uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub 

ratowników i ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony szkoły.  

 

§ 60 
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

 

1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) jest skierowany do 

uczniów, ich rodziców i nauczycieli.  

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

potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości oraz w planowaniu dalszego kształcenia. 

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

problemów edukacyjno-zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa 

szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach 

szkół. 

 

§ 61 
Zasady działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego 

diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w 

planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania 

informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym 

(uczniom, rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, 

ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:  

a) sieci szkół ponadpodstawowych; 

b) rynku pracy; 

c) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach; 

d) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe; 
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e) programów edukacyjnych Unii Europejskiej. 

 

§ 62 
Zadania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:  

a) udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom 

i ich rodzicom; 

b) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do 

świadomego planowania kariery; 

c) koordynowanie działań informacyjno-doradczych szkoły; 

d) organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy; 

promowanie dobrych wzorców;  

e) organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców 

i stowarzyszeń pracodawców (praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, 

lokalny rynek zatrudnienia); 

f) tworzenie szkolnego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom planowania 

kariery i pracy zawodowej; 

g) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, 

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

warunków, bezrobocia; 

h) wspieranie rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- 

informacyjnych; 

i) współpraca z instytucjami wspierającymi:  

• kuratorium oświaty, 

• urzędem pracy,  

• centrum informacji i planowania kariery, 

• poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

• komendą OHP oraz innymi. 

 

§ 63 
Zajęcia z zakresu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

 

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

uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca 

zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, psycholog/ pedagog, nauczyciel 

wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

 

§ 64 
Zasady organizowania zajęć zakresu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego 

 

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:  

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

siódmych i ósmych; 

b) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy; 

c) spotkań z rodzicami; 

d) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym/ psychologiem/ 

pedagogiem; 

e) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych; 
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f) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny 

system doradztwa zawodowego.  

 

§ 65 
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) dla dzieci 

i młodzieży posiadających opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie 

zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.  

2. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie samodzielności 

w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych 

oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. 

3. Zajęcia organizuje Dyrektor, który zapewnia nauczycieli do prowadzenia zajęć. 

4. Dla każdego uczestnika prowadzący zajęcia nauczyciele we współpracy z innymi 

specjalistami na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w opinii oraz obserwacji 

funkcjonowania uczestnika opracowują indywidualny program zajęć. 

5. Nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, na podstawie dokumentacji zajęć, 

nauczyciele prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika 

zajęć oraz, w razie potrzeby, modyfikują indywidualny program zajęć.  
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Rozdział 5 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły 

 

§ 66 

Pracownicy szkoły 

 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zatrudnionych na 

stanowiskach urzędniczych, pomocniczych: administracyjnych i obsługi. 

2. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe, 

ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.  

3. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie 

Nauczyciela. 

4. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu pracy. 

5. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej 

wynikającej z art. 108 Kodeksu pracy. 

6. Podstawowe obowiązki dla pracowników samorządowych określa ustawa 

o pracownikach samorządowych.  

 

§ 67 

Zakres zadań nauczycieli 

 

Nauczyciele poza obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego są zobowiązani 

w szczególności: 

1. systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia przedmiotów i innych 

zajęć, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych oraz z zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania; 

2. kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, 

krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające ze wzbogacenia wiedzy, 

umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie; 

3. oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie działań w toku 

zajęć lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów zdolnych jak i mających 

trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne; 

4. ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę 

zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego; 

5. rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność 

postępu społecznego; 

6. akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne i 

estetyczne, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, 

wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka; 

7. wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji; 

8. wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne;  

9. systematycznie kontrolować miejsce prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

10. uczestniczyć w różnych formach doskonalenia organizowanego przez Dyrektora i 

instytucje wspomagające szkołę, w zebraniach Rady Pedagogicznej i zebraniach 

zespołów nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych; 

11. przestrzegać statutu szkoły; 

12. zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie; 

13. używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych; 

14. kontrolować obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
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15. pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowany 

harmonogramem; 

16. dbać o poprawność językową, własną i uczniów; 

17. podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne; 

18. wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny; 

19. służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom 

i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym praktyki; 

20. rzetelnie przygotowywać uczniów do olimpiad przedmiotowych, konkursów, zawodów 

sportowych; 

21. w ramach zajęć opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela nauczyciel: 

a) organizuje zajęcia w formie wyjść poza szkołę, wycieczki szkolne 

b) pozostaje w dyspozycji Dyrektora w przypadku konieczności zapewnienia uczniom 

opieki 

c) współpracuje z innymi nauczycielami na rzecz zaspakajania wszystkich potrzeb 

uczniów; 

22. udzielać rodzicom rzetelnych informacji o postępach ucznia oraz jego zachowaniu; 

23. udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom podczas bieżącej pracy, 

a także: 

a) rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów 

b) określać mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

c) rozpoznawać przyczyny niepowodzeń edukacyjnych swoich uczniów lub trudności w 

ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły 

d) podejmować działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w 

celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania 

e) współpracować z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym ucznia 

f) prowadzić obserwację pedagogiczną  

g) oceniać wraz z wychowawcą i zespołem nauczycieli specjalistów efektywność 

udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i formułować wnioski dotyczące 

dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia 

24. Nauczyciel wspomagający: 

1) rozpoznaje potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; 

2) współorganizuje zajęcia edukacyjne i prace wychowawcze w formach 

integracyjnych, w szczególności: 

a) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybiera lub 

opracowuje programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania, 

b) dostosowuje realizację programów wychowania przedszkolnego, programów 

nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, 

c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, 

wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowuje dla każdego 

ucznia i realizuje indywidualne programy edukacyjne określające zakres 

zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych 

lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem, 

d) uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli; 

3) prowadzi zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne; 
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4) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod 

pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie; 

5) prowadzi lub organizuje różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i 

psychologicznej dla dziecka i jego rodziny. 

 

§ 68 
Zakres zadań nauczycieli wychowawców 

 

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

oddziale, zwanemu wychowawcą. 

2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel 

wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. W wyjątkowych wypadkach związanych ze zmianami kadrowymi lub organizacyjnymi 

szkoły Dyrektor może powierzyć wychowawstwo innemu nauczycielowi. 

4. Rodzice uczniów każdego oddziału, mogą występować do Dyrektora szkoły z wnioskiem 

o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, powinien być 

podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor jest zobowiązany do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o 

zajętym stanowisku w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.  

5. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest 

animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu 

kwestii spornych.  

6. Zadania nauczyciela-wychowawcy: 

a) Planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej 

grupie lub klasie: 

• rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne swoich uczniów 

• określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia swoich 

uczniów 

• rozpoznaje przyczyny niepowodzeń edukacyjnych swoich uczniów lub trudności w 

ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły 

• podejmuje działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania 

• współpracuje z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym ucznia 

• wspiera nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu 

sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia 

• ocenia wraz z zespołem nauczycieli specjalistów efektywność udzielanej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej i formułuje wnioski dotyczące dalszych działań 

mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia 

b) Programuje i organizuje proces wychowania w swojej klasie: 

• otacza indywidualna opieką wychowawczą każdego ucznia z klasy 

• rozwiązuje konflikty w zespole klasowym, a także między wychowankami, 

a społecznością szkoły 

• podejmuje działania wdrażające zespół klasowy do samowychowania 

i samorządności 

• współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania 

wychowawcze 
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• ściśle współpracuje z rodzicami swoich wychowanków, informuje ich o wynikach 

i problemach w zakresie kształcenia, włącza rodziców w programowe 

i organizacyjne sprawy klasy  

c) systematycznie i prawidłowo prowadzi dokumentację działalności wychowawczej 

i opiekuńczej; 

d) dokonuje oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przekłada 

sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej oraz przygotowuje kontekstową charakterystykę klasy po egzaminie 

ósmoklasisty 

e) planuje pracę wychowawczą z uwzględnieniem oczekiwań rodziców i założeń statutu 

szkoły, szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego oraz planu pracy 

samorządu szkolnego: 

• opracowuje corocznie plan pracy wychowawcy klasy  

• ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy  

7. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek, instytucji 

oświatowych i naukowych. 

 

§ 69 

Zakres zadań nauczyciela bibliotekarza 

 

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności: 

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 pogłębianie 

u uczniów nawyku czytania i uczenia się 

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną: 

prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów, organizowanie konkursów czytelniczych 

i konkursów z zakresu znajomości literatury i  jej  twórców, udział w projektach, 

programach  oraz uroczystościach i  imprezach promujących czytelnictwo 

5) przygotowywanie gazetek ściennych reklamujących książki, literaturę, bibliotekę 

6) współpraca z Dyrektorem, nauczycielami, z Samorządem Uczniowskim w zakresie  

zaspakajania potrzeb czytelniczych 

7) współpraca z innymi bibliotekami 

8) gromadzenie zbiorów biblioteki zgodnie z potrzebami czytelników, dokonywanie ich 

ewidencji 

9) dbanie o stan estetyczny ksiągozbioru 

10) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników i materiałów 

edukacyjnych, dokonywanie ich ewidencji 

11) opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece 

12) opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni i centrum multimedialnym 

13) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej: dziennika biblioteki, księgi katalogowej, 

rejestr ubytków, karty czytelników 

14) opracowanie rocznego planu pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, 

wychowawców i zespołów 

15) przygotowywanie sprawozdań z działalności biblioteki 

16) dbanie o wizerunek biblioteki na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym 

 

§ 70 
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Zakres zadań nauczyciela świetlicy 

 

Zadania nauczyciela świetlicy:  

1) zapewnia i sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicy 

2) dba  o właściwe wyposażenie świetlicy w pomoce dydaktyczne 

3) organizuje zajęcia świetlicowe, których zadaniem jest wspieranie procesu edukacji oraz 

rozwoju psychofizycznego uczniów 

4) udziela pomocy uczniom, którzy dłużej byli nieobecni na zajęciach lekcyjnych i mają 

trudności z nadrabianiem powstałych zaległości w nauce 

5) organizuje zajęcia kulturalne, rozrywkowe i sportowe w grupach świetlicowych 

6) prowadzi doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli 

7) udziela pomocy uczniom, którzy oczekują na odjazd autobusów lub powrót rodziców 

z pracy i pragną odrobić lekcje 

8) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, współpracuje z wychowawcami,  nauczycielami, 

rodzicami 

9) organizuje aktualny wystrój świetlicy 

10) prowadzenie działalność w zakresie profilaktyki zachowań niepożądanych 

11) prowadzi dokumentację świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 

12) opracowuje roczny plan pracy świetlicy 

13) przygotowuje sprawozdanie z działalności świetlicy 

 

§ 71 
Zakres zadań pedagoga i psychologa szkolnego 

 

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu lub szkole w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 

aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola lub szkoły 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb 

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

i młodzieży 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, 

szkolnym i pozaszkolnym uczniów 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji  uzdolnień uczniów;  

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

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły 
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b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

9) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb 

10) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży 

11) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

12) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych 

13) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów 

14) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

 

§ 72 
Zakres zadań logopedy 

 

Zadania logopedy w szkole to:  

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

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów 

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

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

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów 

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

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

 

§ 73 
Zakres zadań doradcy zawodowego 

 

Zadania doradcy zawodowego w szkole: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę 

i placówkę; 

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

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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§ 74 
Zakres zadań terapeuty pedagogicznego 

 

Zadania terapeuty pedagogicznego: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

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

przedszkola, szkoły 

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

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów 

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

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

 

§ 75 
Zakres zadań pracowników administracji 

 

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

w szczególności należy: 

a) rzetelne wykonywanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności; 

b) przestrzeganie regulaminu pracy; 

c) poszanowanie mienia szkolnego; 

d) przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 

e) rzetelne wykonywanie bieżących poleceń Dyrektora szkoły; 

f) przestrzeganie tajemnicy służbowej. 

2. W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy nie będący 

nauczycielami w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają: 

g) sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających 

na stan bezpieczeństwa uczniów; 

h) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

i) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez 

zgłaszanie tych zachowań wychowawcy lub Dyrektorowi szkoły; 

j) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły oraz 

korzystania z szatni; 

k) niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych; 

l) wykonywania innych zadań wspomagających bezpieczeństwo i higienę uczniów 

w szkole wynikających z bieżącej sytuacji. 

3. Pozostałe prawa i obowiązki określa Regulamin Pracy Pracowników w Szkole 

Podstawowej w Lisewie. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników 

administracji i obsługi określają również zakresy czynności przygotowywane przez 

Dyrektora zgodnie z regulaminem pracy.  

 

§ 76 
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Zakres zadań zespołów nauczycieli 

 

1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły nauczycieli w zależności od potrzeb szkoły 

wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, 

w jakich funkcjonuje szkoła. 

2. Dyrektor szkoły tworzy zespół na czas określony lub nieokreślony. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły na wniosek 

tego zespołu. Przewodniczący zespołu może powoływać do realizacji określonego 

zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły oraz 

osoby niebędące pracownikami tej szkoły.  

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie 

pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady 

Pedagogicznej. 

5. Spotkania zespołów odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy 

w roku szkolnym. Zespoły dokumentują swoje zebrania. 

 

§ 77 

Bezpieczeństwo na terenie szkoły 

 

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne 

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza 

obiektami do niej należącymi. 

2. Dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. 

3. Plan ewakuacji szkoły umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający 

łatwy do niego dostęp. 

4. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały. 

5. Teren szkoły ogradza się. 

6. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, kuchnię wyposaża się 

w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. 

7. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 

§ 78 
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

 

1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych 

i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele 

zgodnie z opracowanym planem dyżurów międzylekcyjnych. 

3. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, 

w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni, przed salą gimnastyczną lub innych 

wyznaczonych miejscach. 

4. Dyżur międzylekcyjny rozpoczyna się 15 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo 

z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym 

przerwę. 

5. W czasie imprez ogólnoszkolnych organizowanych przez szkołę za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada wychowawca oddziału lub inny nauczyciel wyznaczony przez 

Dyrektora. 

6. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel 

rozpoczynający daną lekcję.  
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7. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć i wycieczek odbywających się poza terenem 

szkoły odpowiadają:  

a) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy 

b) szczegółowe zasady organizacji wycieczek szkolnych i innych form turystyki  oraz 

liczbę opiekunów i ich zakres obowiązków określa regulamin wycieczek szkolnych 

8. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna 

wycieczki lub imprezy. 

9. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. 

10. Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września 

przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, 

zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami 

higieny pracy umysłowej. 

11. Każdy nauczyciel  systematycznie sprawdza  pomieszczenia, w których prowadzi 

lekcje: 

a) rozpoczęcie zajęć w pracowniach  może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się 

przez prowadzącego zajęcia, że stan urządzeń, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy, 

a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa 

uczniów 

b) dostrzeżone zagrożenia nauczyciel bądź sam usuwa, bądź też niezwłocznie 

powiadamia Dyrektora szkoły 

c) opiekunowie pracowni opracowują regulamin pracowni, który określa zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznają z nim uczniów na początku każdego 

roku szkolnego 

d) regulamin wywiesza się w pracowni w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.  

 

§ 79 

Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych 

 

1. Z uwagi na bezpieczeństwo w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania 

uczniów z zajęć lekcyjnych.  

2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

a) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców 

b) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców 

przez ucznia, nauczyciela, innego pracownika szkoły lub pielęgniarkę i odebraniu 

ucznia przez rodzica lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną 

3. Zwolnienie ucznia możliwe jest tylko w przypadku pisemnej lub osobistej prośby rodzica, 

będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły rodzica i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia 

z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza 

się możliwość zwolnienia ucznia przez rodzica telefonicznie.  W przypadku nieobecności 

wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest 

Dyrektor lub wicedyrektor. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam 

zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel powiadamia rodziców ucznia, prosząc o pilne 

zgłoszenie się do szkoły i odebranie ucznia. 

5. Ucznia odbiera rodzic najszybciej jak to możliwe.  

6. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia zgłosi się rodzic, którego zachowanie wyraźnie 

wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, wzywa się policję. 

7. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza.  

 

§ 80 
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Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa 

 

Do zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę należą również:  

1. czuwanie, aby uczeń nie wnosił na teren szkoły przedmiotów, materiałów i środków 

zagrażających zdrowiu i życiu 

2. informowanie wychowawcy o dostrzeżonych objawach agresji i nadpobudliwości 

uczniów 

3. natychmiastowe reagowanie na wszelkie sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa 

uczniów 

4.  niezwłoczne powiadomienie Dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia 

uczniów 

5. czuwanie, aby na terenie szkoły nie przebywały osoby postronne, wyznaczony przez 

Dyrektora pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób wchodzących na teren szkoły 

o podanie celu pobytu. 

 

§ 81 
Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców odbywa 

się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

2. Publikowanie zdjęć uczniów na stronie internetowej szkoły może się odbywać tylko za 

pisemną zgodą rodziców. 

3. Po uzyskaniu pisemnej zgody na udostępnienie wizerunku, która nie jest ograniczona 

czasowo, można udostępniać fotografię w zakresie uzyskanej zgody bez konieczności 

dalszych zapytań. 

4. Rozpowszechnianie wizerunku ucznia ma na celu wyłącznie promowanie szkoły. 

5. Jeżeli uczeń na fotografii stanowi szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 

publiczna impreza oraz nie jest możliwy do zidentyfikowania, wówczas uzyskiwanie 

zgody na udostępnienie tej fotografii nie jest konieczne. 
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Rozdział  6 

 Wewnątrzszkolne zasady oceniania 

 

§ 82 

Postanowienia ogólne       

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

b) zachowanie ucznia. 

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do: 

a) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

4.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

f) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

5.  Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

a) bieżące;  

b) klasyfikacyjne: 

• śródroczne i roczne, 

• końcowe. 
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6. Uczeń podlega klasyfikacji: 

a) śródrocznej i rocznej, 

b) końcowej 

7. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego jest zobowiązany do poinformowania 

uczniów oraz ich rodziców o: 

a) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie otrzymywania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców o: 

a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

9. Wewnątrzszkolne ocenianie jest jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

10. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym. 

11. W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady: 

a) jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres 

materiału  z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 

b) częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, 

systematycznie;  

c) różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego 

aktywności wynikającej ze specyfiki przedmiotu; 

d) różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny 

uwzględniać zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania 

wszystkich ocen; 

e) ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią 

arytmetyczną ocen cząstkowych; 

f) jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do 

wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Rodzicom ucznia  umożliwia się 

wgląd w pracę pisemną dziecka na terenie Szkoły i w obecności nauczyciela.  

12. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 
13. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji  zwrotnej dotyczącej 

mocnych i słabych stron  jego pracy oraz  ustalenia kierunków dalszej pracy. Informacja 

zwrotna dla ucznia zawiera: 

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia; 

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

c) wskazówki- w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę; 

d) wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej 

e) informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej 

wykonaniem. 

f) sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału 

uczniów. 

g) informacja zwrotna, która jest oceną kształtującą, nie występuje razem z ocena 

sumującą (stopniem). Należy rozdzielać ocenę kształtującą od oceny sumującej.  

14. Bieżące ocenianie, śródroczne i roczne klasyfikowanie dokonywane jest według skali, 

formach i według zasad przyjętych w szkole i określonych w dalszych postanowieniach. 
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15. Na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej 

nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu 

się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym. W przypadku takich 

uczniów stosuje się zgodnie z zaleceniem poradni dostosowanie wymagań 

programowych; uczniowie są oceniani zgodnie z przyjętym systemem oceniania 

zawartym w PSO. 

16. Nauczyciele na poszczególnych przedmiotach przedstawiają uczniom Przedmiotowy 

System Oceniania /PSO/, którego założenia muszą być zgodne z  WSO. 

 

§ 83 

Ocena osiągnięć edukacyjnych 

 

1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna (roczna i śródroczna) jest 

oceną opisową. Oceny  bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są 

ocenami cyfrowymi: celujący – 6, bardzo dobry – 5, dobry – 4, dostateczny - 3, 

dopuszczający – 2, niedostateczny – 1. 

2. Bieżącego oceniania w klasach I – III dokonują nauczyciele zgodnie z ustalonymi                

w szkole zasadami.  

3. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej. 

a) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy 

klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II 

szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

4. 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. 

5. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest zapewnienie poszczególnym uczniom warunków 

do optymalnego rozwoju. Potrzebne jest więc dokładne poznanie poszczególnych 

uczniów i respektowanie indywidualnej drogi rozwoju każdego z nich. Nauczyciel nie 

jest nastawiony tylko na realizacje programu nauczania, ale przede wszystkim na rozwój 

uczniów. Treści kształcenia są instrumentem służącym urzeczywistnieniu tego celu. 

6. Głównym kryterium oceniania ucznia są jego osiągnięcia, na które wpływa: 

a) stopień jego indywidualnego zaangażowania, 

b) aktywność, 

c) wysiłek włożony w wykonaną pracę, 

d) osobiste dyspozycje ucznia, 

e) postęp, jaki uczynił. 

7. Wymagania powinny być zróżnicowane, by zapewnić rozwój i sukces wszystkim 

uczniom. 

8. Zadaniem nauczyciela jest rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb ucznia. Nauczyciel w 

toku obserwacji odnotowuje efekty zdobytych przez dziecko umiejętności, które stanowią 

podstawę do konstruowania oceny opisowej. Rejestracji dokonuje się w dzienniku 

lekcyjnym.  

9. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia 
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ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

10. Na poziomie klas I-III obowiązują następujące zasady oceniania:  

a) nauczyciele oceniają opisowo poziom umiejętności uczniów; 

b) ocena opisowa ma dostarczyć  informacji uczniowi - nauczycielowi – rodzicom. 

• nauczycielowi dostarcza informacji na jakim poziomie opanowania umiejętności 

znajduje się uczeń w danym momencie edukacji oraz o tym, czy stosowany przez 

nauczyciela system pracy z uczniem jest efektywny, 

• uczniowi dostarcza informacji zwrotnej, pomaga się uczyć, informuje ucznia o tym, 

co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak ma dalej 

pracować, informuje o efektach jego szkolnej aktywności, daje wskazówki, jak 

pokonać napotkane trudności, motywuje do dalszego wysiłku, zachęca do 

samooceny i umacnia wiarę we własne możliwości, 

• rodzicom dostarcza rzetelnej i szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie 

której będą mogli w porę podejmować właściwe działania na rzecz jego dalszego, 

prawidłowego rozwoju. 

11. Ocenianie w I etapie edukacji: 

a) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych (z poszczególnych edukacji i języka obcego)  będące podsumowaniem 

osiągnięć ucznia  są ocenami opisowymi; 

b) Ocena śródroczna  i roczna z religii jest oceną w sześciostopniowej skali ocen od „1” 

do „6” , której kryteria opracowuje nauczyciel katechezy i zapoznaje z nimi uczniów; 

c) Ocena bieżąca może mieć postać opisową, punktową, rysunkową, słowna lub inną  

d)     określoną przez nauczyciela – wychowawcę danej klasy;  

e) Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych  ma na celu  monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających 

w uczeniu się , poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy 

oraz jak powinien dalej się uczyć; 

f) Oceny bieżące określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej    

części materiału poszczególnych edukacji, języka obcego i religii będą 

udokumentowane w dzienniku za pomocą ocen cyfrowych opisujących osiągnięcia 

ucznia: 

• stopień celujący  - 6 

• stopień bardzo dobry - 5           

• stopień dobry  - 4           

• stopień dostateczny - 3          

• stopień dopuszczający - 2          

• stopień niedostateczny - 1           

12. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów będzie odbywać się poprzez: 

• wypowiedzi ustne, 

• prace pisemne, 

• prace domowe, 

• aktywność na zajęciach, 

• działalność artystyczną, 

• działalność zdrowotno-ruchową, 

• badanie osiągnięć, diagnozy bieżące, śródroczne i roczne.  

 Przekaz osiągnięć uczniom i rodzicom będzie miał formę ustnego i pisemnego 

przekazu: 

a) przekaz ustny, 
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b) częściej w razie potrzeby w ramach indywidualnych kontaktów, 

c) za pomocą symboli cyfrowych w zeszytach i na kartach pracy,  

d) forma pisemna śródroczna i forma pisemna na koniec roku.  

15. Badania osiągnięć, diagnozy bieżące, śródroczne i roczne będą oceniane w skali % wg 

następujących kryteriów: 

a) 100% -  97% - celujący 

b) 96%  -  90% - bardzo dobrze, 

c) 89%  -  75% - dobrze, 

d) 74%  -  55% - dostatecznie, 

e) 54%  -  35% - dopuszczający 

f) poniżej 35 %- niedostatecznie. 

16. Sporadyczne jednostkowe niepowodzenia ucznia nie mogą rzutować na całościową 

ocenę klasyfikacyjną śródroczną czy roczną. 

17. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania jest ocena opisową, 

uwzględniającą: 

a)   zachowanie dziecka w stosunku do kolegów z grupy rówieśniczej, nauczycieli, 

pracowników szkoły; 

b)   kulturę osobistą ucznia (właściwe zachowanie podczas przerw, przed i po lekcjach, 

w czasie pobytu w świetlicy, prawidłowe zwracanie się do kolegów w każdej sytuacji, 

używanie zwrotów grzecznościowych, dbanie o czystość i porządek, punktualność); 

c)   aktywność społeczną ucznia; 

d)   dbałość o mienie szkolne; 

e)   systematyczne przygotowanie się do zajęć i odrabianie prac domowych; 

f)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

g)   dbałość o piękno mowy ojczystej; 

h)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 

18. Ocena z zachowania wchodzi w skład oceny opisowej. 

19. W kl. IV – VIII nauczyciel planując sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych 

ucznia (ocenianie bieżące) powinien przestrzegać następujących zasad: 

a) jedna praca klasowa (sprawdzian) w ciągu dnia, 

b) trzy prace klasowe w ciągu tygodnia, 

c) praca klasowa (sprawdzian) powinna być zapowiedziana z tygodniowym 

wyprzedzeniem i zapisana w dzienniku lekcyjnym, a uczniowie powinni być 

poinformowani o zakresie sprawdzanych umiejętności, 

d) nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzone prace klasowe (sprawdziany)  

w ciągu dwóch tygodni; nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnej pracy klasowej 

(sprawdzianu), jeśli poprzednia nie została oddana, 

e) prace klasowe (sprawdziany) są obowiązkowe – jeżeli uczeń w związku                            z 

nieobecnością na zajęciach lekcyjnych nie mógł jej napisać, zobowiązany jest napisać 

tę pracę w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 

f) uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej 

(sprawdzianu) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela; nie może jednak 

poprawiać oceny ze sprawdzianów końcowych (na koniec semestru lub koniec roku) 

oraz  sprawdzianów diagnozujących umiejętności, np. test czytania ze zrozumieniem, 

g) pracę klasową (sprawdzian) uczeń może poprawiać tylko jeden raz,  

h) uczeń, który uzyska ocenę negatywną z poprawkowej pracy  klasowej, traci prawo do 

kolejnej poprawy,   

i) uczeń nie może  poprawiać oceny z odpowiedzi ustnej, z pracy domowej, kartkówki, 

j) niezapowiedziane kartkówki powinny sprawdzać materiał z trzech ostatnich lekcji 

i powinny być oddane w ciągu tygodnia, lub dłuższym jeśli w tym czasie wypadną 

ferie lub dni wolne od zajęć, 
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k) nauczyciel jest zobowiązany do rytmicznego sprawdzania wiadomości  

i umiejętności ucznia, 

l) w przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych 

(co najmniej tydzień), po zgłoszeniu nieprzygotowania do zajęć uczeń jest zwolniony 

z klasówki, kartkówki i odpowiedzi ustnej, 

m) ocenione prace klasowe i sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach, 

n) analiza i poprawa prac odbywa się na zajęciach lekcyjnych, 

o) pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku 

szkolnego, w którym zostały przeprowadzone, 

p) na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją 

uzasadnić. 

20. Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, używając 

następujących skrótów literowych: 

a) stopień celujący  - 6  -  cel; 

b) stopień bardzo dobry - 5           - bdb; 

c) stopień dobry  - 4           - db; 

d) stopień dostateczny  - 3           - dst; 

e) stopień dopuszczający - 2          -  dop; 

f) stopień niedostateczny - 1          -  ndst. 

21. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenach cząstkowych lub jako 

informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne 

ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych 

systemach oceniania. 

22. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny 

klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i 

protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie 

w pełnym brzmieniu. 

23. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen cząstkowych. Nauczyciel wyjaśnia sposób 

oceniania na pierwszych w roku szkolnym zajęciach. 

24. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na 

śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

25. Do wystawienia oceny klasyfikacyjnej nauczyciel jest zobowiązany mieć minimum 

3 oceny. 

26. Uczeń zagrożony oceną klasyfikacyjną niedostateczną ma prawo do jej poprawienia 

w formie ustalonej przez nauczyciela. 

27. Uczeń ma prawo (w ciągu miesiąca przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej) do uzyskania wyższej niż przewidywana śródroczna (roczna) ocena 

klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na następujących 

warunkach: 

a) zalicza materiał realizowany w danym semestrze w formie pisemnej lub ustnej, 

b) termin zaliczenia i zakres materiału określa nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, 

c) w przypadku oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, informatyki, techniki 

formę zaliczenia ustala nauczyciel przedmiotu. 

28. Bieżące oceny ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VIII ustala się 

w następujący sposób: 

a) mniej niż 35 % poprawnych odpowiedzi  – ocena niedostateczny; 

b) od 35% do 54 % poprawnych odpowiedzi  – ocena dopuszczający; 

c) od 55% do 74% poprawnych odpowiedzi  – ocena dostateczny; 

d) od 75% do 90% poprawnych odpowiedzi  – ocena dobry; 
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e) od 91 % do 96% poprawnych odpowiedzi  – ocena bardzo dobry; 

f) od 97% do 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący. 

29. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny w klasach IV- VIII są: czytanie ze 

zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy 

w praktyce. 

30. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:  

a) odpowiedzi ustne; 

b) sprawdziany pisemne; 

c) praca domowa; 

d) wypracowanie; 

e) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;  

f) test;  

g) referat;  

h) praca w grupach,  

i) praca samodzielna; 

j) prezentacja indywidualna i grupowa; 

k) testowanie sprawności fizycznej; 

l) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych; 

m) wytwory pracy własnej ucznia; 

n) praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach 

pozalekcyjnych;  

o) obserwacja ucznia; 

p) aktywność ucznia podczas zajęć. 

30. Wymagania na poszczególne oceny szkolne: 

a) ocena celująca – osiągnięcia ucznia  są bardzo wysokie, są oryginalne i twórcze; uczeń 

potrafi stosować wiadomości i umiejętności       w sytuacjach nietypowych, umie 

formułować problemy i rozwiązywać je  w sposób nietypowy, osiąga sukcesy w 

konkursach pozaszkolnych; 

b) ocena bardzo dobra – uczeń w pełnym stopniu przyswoił wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania, pozwalające mu łączyć zdobytą wiedzę z różnych 

przedmiotów i dziedzin, stosować ją w praktyce, uczeń potrafi samodzielnie 

rozwiązywać zadania rachunkowe i problemowe oraz korzystać z różnych źródeł 

wiedzy; 

c) ocena dobra – uczeń w dużym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone 

programem nauczania, umożliwiające rozwiązywanie typowych zadań lub 

problemów, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym; opanowanie przez ucznia 

wiadomości           i umiejętności nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów 

w opanowaniu kolejnych treści programu; 

d) ocena dostateczna – uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności 

określone programem nauczania, stosunkowo łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego, 

często powtarzające się w procesie nauczania, użyteczne w życiu codziennym 

i niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie; 

e) ocena dopuszczająca – uczeń opanował konieczne do dalszej nauki wiadomości                    

i umiejętności określone programem nauczania, umożliwiające mu świadome 

korzystanie z lekcji;  

f) ocena niedostateczna – uczeń nie zna podstawowych praw, zasad, pojęć, reguł, itp., 

nie potrafi świadomie korzystać z lekcji, nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych 

lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela, co 

uniemożliwia mu opanowanie kolejnych treści danego przedmiotu. 

 

§ 84 
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Klasyfikowanie i promowanie uczniów 

 

1. Śródroczne i roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia. 

2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w kl. I – III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym semestrze (roku szkolnym), 

ustaleniu oceny klasyfikacyjnej i oceny zachowania w formie oceny opisowej. 

3. Klasyfikacja semestralna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych klasyfikowanie zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, klasyfikowanie uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie 

odrębnych przepisów, i podsumowaniu zachowania oraz ustaleniu jednej śródrocznej 

/rocznej oceny klasyfikacyjnej klasyfikowanie zajęć edukacyjnych i zachowania. Oceny 

bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.                                                                                                        

a) o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada 

Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym. 

4. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w kl. IV - VIII polega na okresowym (rocznym) 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych 

w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocenie zachowania 

ucznia (według określonej skali). 

a) klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

5. Klasyfikacja semestralna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym w klasach IV-VIII szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych klasyfikowanie zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, klasyfikowanie uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie 

odrębnych przepisów, i podsumowaniu zachowania oraz ustaleniu jednej śródrocznej 

/rocznej oceny klasyfikacyjnej klasyfikowanie zajęć edukacyjnych i zachowania. Oceny 

bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. 

a) o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada 

Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym. 

6. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Roczna ocena 

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

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. Śródroczną i roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

7. Nauczyciel informuje ucznia (w formie ustnej) o przewidywanej śródrocznej (rocznej) 

ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych miesiąc 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Warunki i tryb uzyskiwania 

wyższej niż przewidywana ocena klasyfikacyjna określone są w dalszych 

postanowieniach. 
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8. W przypadku oceny śródrocznej (rocznej) niedostatecznej szkoła informuje rodziców 

w formie pisemnej za potwierdzeniem zwrotnym. Jeśli rodzic nie potwierdzi otrzymanej 

informacji własnoręcznym podpisem, informacja powinna być przesłana listem 

poleconym na adres domowy ucznia. 

9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może 

być zmieniona tylko w wyniku przeprowadzonego egzaminu poprawkowego. 

10. Uczeń nieklasyfikowany ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego na zasadach 

określonych w dalszych postanowieniach. 

11. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

zgłasza się 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. 

12. Niezgodność z przepisami prawa obejmuje przypadki, gdy: 

a) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zostali poinformowani we 

właściwym czasie o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, 

b) nauczyciel: 

• naruszył zasadę jawności oceniania, 

• na bieżąco nie informował ucznia o uzyskiwanych ocenach, 

• nie uzasadniał wystawianych ocen,  

• nie dał uczniowi możliwości poprawy oceny klasyfikacyjnej, 

• nie dał uczniowi możliwości poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej, 

• nie umożliwił uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) wglądu do 

poprawionych i ocenionych prac klasowych, 

• ustalił ocenę klasyfikacyjną na podstawie mniej niż 3 ocen cząstkowych, 

• nie wykorzystał wszystkich form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia, 

określonych w PSO. 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki (sztuki) 

należy brać pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywaniu się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.  

14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić do Dyrektora szkoły 

zastrzeżenia dotyczące ustalonej przez wychowawcę rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. Tryb postępowania w takim przypadku określają zasady w dalszych 

postanowieniach.   

15. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

a) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. 

16. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki 

w dokumentacji z przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

,,zwolniony”.  

17. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia 
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z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka 

obcego.  

18. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia. 

19. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”.  

20. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.  

21. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców 

o terminie usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych. 

Nieobecności powinny być usprawiedliwione w ciągu jednego tygodnia. W przypadku 

niedotrzymania terminu usprawiedliwienia nieobecności pozostają nieusprawiedliwione.  

22. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.  

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

edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

a) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, przystępuje do 

egzaminu klasyfikacyjnego, 

b) na pisemną wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, 

c) wniosek powinien wpłynąć nie później niż do 7 dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej, 

d) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) oraz podaje pisemną informację rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia, 

e) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych                    

w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych 

f) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki (sztuki), 

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, 

g) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska 

nauczycieli, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz 

uzyskane oceny; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia (protokół stanowi załącznik do arkusz 

ocen ucznia), 

h) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów 

- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, 

i) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany”. 

24.  W przypadku uzyskania niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z jednych lub dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub uzyskania w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej uczeń ma prawo do egzaminu poprawkowego;  

a) termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza 

się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
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b) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, 

c) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, 

fizycznego których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,  

d) egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły,  

e) w skład komisji wchodzą : Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane 

zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji, 

f) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący może być 

zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym 

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

Dyrektorem tej szkoły, 

g) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik 

egzaminu oraz uzyskaną ocenę, 

h) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, 

i) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem punktu 27. 

25. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian 

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

(semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

a) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), 

b) w skład komisji wchodzą: Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane 

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

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału 

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

przypadkach; w takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 

d) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy 

w ciągu jednego dnia, 

e) ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny,  

f) niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

ustalona przez komisję może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 

g) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, 

termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

26. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, 

poprawkowego lub sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić 
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w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły (w przypadku egzaminu 

poprawkowego – nie później niż do końca września). 

27. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia kl. IV – VIII szkoły podstawowej, Rada 

Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć 

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

realizowane  w klasie programowo wyższej. 

28. Zasady przeprowadzania egzaminu w klasie VIII szkoły podstawowej określają odrębne 

przepisy. 

29. Jeżeli uczeń realizuje obowiązek szkolny poza szkołą, to oceny tam uzyskane 

wpisywane są do dziennika, a jeżeli pozostałe nieobecności nie przekraczają połowy 

czasu przeznaczonego na zajęcia szkolne – uczeń jest klasyfikowany w trybie 

normalnym. 

30. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy 

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

planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

31. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,  

b) przystąpił ponadto odpowiednio do egzaminu w kl. VIII.  

32. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

33. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których w mowa w pkt 31.a) i 31.b), powtarza 

ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, 

w którym powtarza tę klasę, do sprawdzianu.  

34. Świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem do 

klasy programowo wyższej otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

35. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisanych na 

świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania. 

36. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen o której mowa w ust.34 i 35 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć. 

37. W stosunku do uczniów, którzy realizowali program szkoły specjalnej, na świadectwie 

szkolnym stosowany jest wpis: zgodny z Rozporządzeniem  MEN z  dnia  28.05.2010 r. 

(Dz.U.  2010/97/624 z późniejszymi zmianami)  w  sprawie  świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych. 

38. Świadectwo ukończenia klasy, szkoły danego stopnia wydaje szkoła, do której uczeń 

uczęszczał.  

39. Uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, wpisują się do kroniki 

szkolnej.  

40. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych 

zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który 

tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu 

albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.  
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§ 85 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

 

 Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach 

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;  

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla 

ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej 

opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla 

ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2; 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych 

w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, 

o których mowa w pkt 2; 

e) posiadającego opinię lekarza wskazującą, jakich ćwiczeń fizycznych uczeń nie może 

wykonywać oraz przez jaki okres; w tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji 

zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych wskazanych 

przez lekarza ćwiczeń fizycznych, uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i 

klasyfikowany. 

 Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

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

obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” lub „zwolniona”. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

 Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. Jeśli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, 

zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.  
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 Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, rozwijać uzdolnienia oraz 

wspierać uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. 

 Poziom trudności zadań stawianych uczniom powinien być dostosowany do możliwości 

intelektualnych ucznia. 

  Uczeń ma możliwość pokazania swoich mocnych stron poprzez: 

a) przygotowywanie dodatkowych prac; 

b) udział w konkursach i olimpiadach; 

c) aktywną pracę w organizacjach uczniowskich; 

d) uczestnictwo w uroczystościach i imprezach szkolnych; 

e) prezentowanie prac na forum gazetek szkolnych, wystaw, strony internetowej szkoły; 

f) prezentowanie projektów edukacyjnych. 

 Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywizujących umożliwiających 

każdemu uczniowi zaprezentowanie swoich umiejętności. 

 W szkole organizowane są koła zainteresowań zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez 

uczniów i ich rodziców.  

 

§ 86 

Ocena zachowania 
 

1. Ocenianie zachowania polega na określeniu stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych po uprzednim rozpoznaniu przez wychowawcę 

klasy, nauczycieli, uczniów oraz innych pracowników szkoły. 

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

/prawnych opiekunów/ o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Śródroczną/ roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii 

uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

4. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia z orzeczeniem lub opinią z 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy uwzględnić zalecenia poradni.  

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest oceną opisową. 

6. konując oceny zachowania uczniów należy wziąć pod uwagę następujące kategorie: 

• stosunek do nauki 

• aktywność ucznia w klasie, szkole i poza szkołą 

• takt i kultura osobista w stosunkach z ludźmi 

• sumienność, poczucie odpowiedzialności 

• postawa ucznia 

• przestrzeganie zarządzeń, regulaminów, zasad bezpieczeństwa 

• postawa wobec nałogów i uzależnień 
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• poszanowanie honoru i tradycji szkolnych 

 

6. Śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali: 

• wzorowe 

• bardzo dobre 

• dobre 

• poprawne 

• nieodpowiednie 

• naganne 

7. Przez pojęcie spóźnienie rozumie się nie dotarcie ucznia na zajęcia lekcyjne z ważnych 

przyczyn w ciągu 15 minut od momentu rozpoczęcia lekcji. 

• nie przybycie na zajęcia lekcyjne z przyczyn niezależnych od uczniów (np. spóźnienie 

autobusu) nie są traktowane jako spóźnienia 

• trzy spóźnienia odpowiadają nieobecności na jednej godzinie lekcyjnej, 

• każde zwolnienie przez rodzica odnotowujemy w dzienniku jako nieobecność 

usprawiedliwioną  

8. Kryteria ocen zachowania: 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

• W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga 

maksymalne wyniki. 

• Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień. Nie wagaruje. 

• Zawsze aktywnie uczestniczy w życiu klasy, pomaga w organizowaniu imprez 

klasowych, wykazuje duże zaangażowanie w pracy na rzecz wyglądu i estetyki 

pomieszczeń klasowych. Pomaga w przygotowywaniu imprez szkolnych. Aktywnie 

reprezentuje szkołę na zewnątrz w imprezach kulturalnych, zawodach sportowych, 

konkursach itp. 

• Zawsze jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa 

nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia. 

• Zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, 

dostarcza usprawiedliwienia nieobecności w terminie wyznaczonym przez 

wychowawcę), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych 

dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, zawsze odrabia pracę domową, zawsze jest 

przygotowany do lekcji, przynosi zeszyty i podręczniki. 

• W codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na 

dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, swoją 

postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego 

i własności prywatnej.   

• Jest ubrany stosownie dla ucznia szkoły podstawowej (bez nakryć głowy na lekcjach, 

tj. bez czapek, chustek, część górna ubioru stosownej długości – zakrywająca brzuch i 

plecy, część dolna ubioru stosownej długości), nie stosuje makijażu, nie farbuje 

włosów, nie maluje paznokci kolorowymi lakierami, nie nosi kolczyków w innych 

częściach ciała niż uszy, nosi skromną biżuterię, podczas uroczystości szkolnych jest 

ubrany odświętnie, nie używa telefonu komórkowego oraz innego sprzętu do 

słuchania muzyki itp. podczas zajęć lekcyjnych.  

• Chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i innych sprawach życiowych, 

wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią.  

• Nie ma więcej niż trzech negatywnych uwag. 
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• Zawsze przestrzega zarządzeń, regulaminów, zasad bezpieczeństwa i prawidłowo 

reaguje na wystąpienie zagrożenia. Zawsze zmienia obuwie . 

• Nie stwierdzono u niego żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest 

od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladowania lub czynnie wspomaga 

starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia. 

• Zna symbole narodowe i religijne, okazuje szacunek wobec nauczycieli, pracowników 

szkoły i kolegów, dba o estetykę najbliższego otoczenia, zachowuje się przyzwoicie 

na apelach (nie rozmawia, nie przeszkadza). 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga dość 

wysokie wyniki. 

• Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień oraz nie wagaruje. 

• Uczestniczy w życiu klasy, angażuje się w imprezy klasowe, dba o wygląd klasy oraz 

reprezentuje szkołę na zewnątrz w imprezach kulturalnych. W miarę swoich 

możliwości wspomaga pracę samorządu uczniowskiego przy imprezach szkolnych. 

• Jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa 

nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia. 

• Dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, 

dostarcza usprawiedliwienia nieobecności w terminie wyznaczonym przez 

wychowawcę), odrabia prace domowe, przynosi zeszyty przedmiotowe i podręczniki. 

• Postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać 

godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i 

prywatne.  

• Jest ubrany stosownie dla ucznia szkoły podstawowej (bez nakryć głowy na lekcjach, 

tj. bez czapek, chustek, część górna ubioru stosownej długości – zakrywająca brzuch i 

plecy, część dolna ubioru stosownej długości), nie stosuje makijażu, nie farbuje 

włosów, nie maluje paznokci kolorowymi lakierami, nie nosi kolczyków w innych 

częściach ciała niż uszy, nosi skromną biżuterię, podczas uroczystości szkolnych jest 

ubrany odświętnie; nie używa telefonu komórkowego oraz innego sprzętu do 

słuchania muzyki itp. podczas zajęć lekcyjnych. 

• Chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i innych sprawach życiowych, 

wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią.  

• Nie ma więcej niż sześciu negatywnych uwag. 

• Przestrzega zarządzeń, regulaminów, zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na 

wystąpienie zagrożenia. Zmienia obuwie. 

• Nie stwierdzono u niego żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest 

od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladowania lub czynnie 

wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia. 

• Zna symbole narodowe i religijne; okazuje szacunek wobec nauczycieli, pracowników 

szkoły i kolegów, dba o estetykę najbliższego otoczenia, zachowuje się przyzwoicie 

na apelach (nie rozmawia, nie przeszkadza). 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 

• W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga dobre 

wyniki. 
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• Ma niewielką liczbę nieusprawiedliwionych nieobecności /1 dni/ lub spóźnień /3/. Nie 

wagaruje. 

• Nie wykazuje samodzielnie aktywności. Sporadycznie uczestniczy w życiu klasy i 

szkoły, tylko na wyraźne polecenie wychowawcy lub nauczycieli. 

• Jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie 

kultury słowa, umie dyskutować. 

• Zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, 

czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i 

solidnie. Odrabia prace domowe. Przynosi zeszyty przedmiotowe i podręczniki. 

• Postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać 

godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i 

prywatne.  

• Ubiera się stosownie, nie stosuje makijażu, ma odpowiednią fryzurę, nie maluje 

paznokci kolorowymi lakierami, nosi skromną biżuterię, nie używa telefonu 

komórkowego podczas lekcji.  

• Nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych, angażuje 

się w pracę na rzecz zespołu.  

• Zdarzyły się negatywne spostrzeżenia. 

• Zdarzyło się że nie przestrzegał zarządzeń, regulaminów, spowodował zagrożenie 

bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale 

zareagował na zwróconą mu uwagę. Zdarzyło się że uczeń nie zmienił obuwia. 

• Zdarzyło się że sięgnął po używki, ale sytuacja taka nie powtórzyła się. 

• Zna symbole narodowe i religijne, ubiera się odświętnie na uroczystości szkolne. 

Okazuje szacunek wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, dba o estetykę 

najbliższego otoczenia, zachowuje się przyzwoicie w szkole i poza nią. 

 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

• W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga raczej 

niskie wyniki. 

• Uczeń czasami opuszcza lekcję bez usprawiedliwienia lub spóźnia się. Dopuszcza się 

3 dni i 6 spóźnień. Nie wagaruje. 

• Uczeń nie jest zaangażowany w życie klasy, szkoły. 

• Sporadycznie zachował się nietaktownie lub, nie zapanowawszy nad emocjami, użył 

mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji. 

• Zdarza się, że nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z 

powierzonych mu prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale 

dobrze się z nich wywiązuje. Zdarza mu się nie odrobić pracy domowej. Zapomnieć 

zeszytu czy podręcznika. 

• Zdarzyło się, że nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach 

międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności 

własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub 

cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne,  

• Zdarzyło się, że ubrał się niestosownie dla ucznia szkoły podstawowej i zapomniał o 

odświętnym stroju na uroczystościach szkolnych, zdarzyło się że miał nieodpowiednią 

fryzurę lub makijaż, pomalowane paznokcie kolorowym lakierem, kolczyki w innych 

częściach ciała niż uszy. 

• Odmówił pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie, nie uchyla się od 

prac na rzecz zespołu.  
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• Zdarzyło się mieć kilka negatywnych uwag. 

• Czasami trzeba uczniowi zwracać uwagę na to, że nie przestrzega zarządzeń 

regulaminów, jego postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego 

bezpieczeństwa lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje 

na zwracane mu uwagi. Zdarzyło się że nie zmienił obuwia. 

• Stwierdzono, że uczeń sięgał po używki. 

• Stara się właściwie zachowywać w stosunku doi nauczycieli, swoich kolegów i 

pracowników szkoły, nie zna symboli narodowych i religijnych, nie dba o estetykę 

otoczenia. 

 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

• W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga niskie 

wyniki. 

• Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się. Zdarza mu się 

wagarować. 

• Uczeń nie jest zaangażowany w życie klasy, szkoły. 

• Często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy 

dyskusjach. 

• Często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie 

wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne 

zobowiązania i czasami się z nich nie wywiązuje. Nie odrabia prac domowych. 

Zapomina o zeszytach przedmiotowych i podręcznikach. 

• W swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje 

na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych 

członków szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku dla pracy lub własności.  

• Często ubiera się niestosownie, nie ubiera się odświętnie na uroczystości szkolne; ma 

nieodpowiednią fryzurę lub makijaż, pomalowane paznokcie kolorowym lakierem, 

nosi kolczyki w innych częściach ciała niż uszy, niechętnie odnosi się do próśb 

kolegów o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie.  

• Występują negatywne uwagi. 

• Często nie przestrzega zarządzeń, regulaminów, jego zachowanie stwarza zagrożenie 

lub często lekceważy on niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane mu 

uwagi. Często nie zmienia obuwia . 

• Często sięga po używki, narażając tym samym na uszczerbek nie tylko własne 

zdrowie, ale i dobre imię szkoły, nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez 

szkołę środków zaradczych. 

• Na uroczystościach szkolnych zachowuje się nie przyzwoicie, nie ubiera się 

odświętnie na uroczystości, nie zna symboli narodowych i religijnych, popada w 

konflikty z nauczycielami, kolegami oraz pracownikami szkoły. 

 

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

• W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań osiąga 

zdecydowanie zbyt niskie wyniki. 

• Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia. Wagaruje. 

• Odmawia wszelkiej pomocy na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego. Swoją 

postawą zniechęca innych uczniów do aktywności. 

• Jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny – nie stara się nawet o 

zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji. 
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• Nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, 

nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań. Notorycznie nie odrabia prac domowych, 

nie przynosi zeszytów przedmiotowych i podręczników. 

• Postępuje sprzecznie z zasadą uczciwości, jest obojętny wobec przejawów zła, nie 

szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz 

własności. 

• Notorycznie ubiera się niestosownie, zapomina o odświętnym ubiorze podczas 

uroczystości szkolnych, notorycznie stosuje makijaż lub farbuje włosy, maluje 

paznokcie kolorowym lakierem, nosi kolczyki w innych częściach ciała niż uszy. 

• Unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy 

zespołu. Ma liczne negatywne uwagi. 

• Nie przestrzega zarządzeń, regulaminów, jego zachowanie stwarza zagrożeniem 

lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. 

Nie zmienia obuwia . 

• Stwierdzono, że uczeń notorycznie sięga po używki, posiada i zachęca innych do 

sięgania po nie. 

• Nie przychodzi na uroczystości szkolne w stroju odświętnym, nie dba o estetykę 

otoczenia szkoły, nie zna symboli narodowych i religijnych; nie szanuje godności 

innych, często popada w konflikty z kolegami, nauczycielami i innymi pracownikami 

szkoły. 

 

9. Uczeń, który otrzymał upomnienie dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej 

niż poprawna. 

 

10. Uczeń może otrzymać naganę pisemną Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy i 

rodziców z adnotacją w dzienniku lekcyjnym jeżeli popełnił jeden lub więcej z 

popełnionych czynów: 

• sięganie po używki (palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie środków 

psychoaktywnych), rozprowadzanie środków psychoaktywnych 

• stosowanie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej (pobicie zagrażające 

zdrowiu, znęcanie psychiczne i fizyczne, cyberprzemoc, wymuszenia, wulgaryzmy 

skierowane wobec innych osób 

• niszczenie mienia (wandalizm) 

• notoryczne wagary oraz wchodzenie w konflikt z prawem 

• inne zachowania, które Dyrektor szkoły uzna za rażące i nagminnie naruszające 

zasady obowiązujące w szkole 

 

11. Naganę pisemną Dyrektora Szkoły uczeń może otrzymać po uprzednim ustnym 

upomnieniu wychowawcy klasy oraz po naganie ustnej wychowawcy klasy z wpisem 

do dziennika lekcyjnego. 

12. Ocena klasyfikacyjna śródroczna zachowania ma wpływ na oceną roczną – ocena 

klasyfikacyjna    roczna zachowania może być co najwyżej o dwa stopnie wyższa w skali 

ocen zachowania. 

13. Uczeń, który otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną w pierwszym semestrze nie 

może otrzymać oceny rocznej wyższej niż poprawna. 

14 . Ocena z zachowania obowiązuje również podczas nauczania  zdalnego. 

§ 87 
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Tryb ustalania śródrocznych i rocznych ocen zachowania 

 

1. Oceny zachowania ucznia dokonuje się śródrocznie i rocznie. 

2. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest weryfikowana na Radzie 

Pedagogicznej 

3. Na około miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca ma obowiązek przedstawić uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) 

przedstawić propozycję oceny ze sprawowoania. 

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od 

dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

5. Niezgodność z przepisami prawa obejmuje przypadki, gdy: 

a) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zostali poinformowani we 

właściwym czasie o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania  

b) wychowawca  ustalając ocenę zachowania nie kierował się kryteriami ocen 

zachowania, nie uwzględnił informacji o uczniu uzyskanych od innych nauczycieli, 

pracowników szkoły, organizacji szkolnych i pozaszkolnych, nie uwzględnił 

samooceny ucznia, naruszył zasadę jawności oceniania. 

6. W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń do rocznej 

klasyfikacyjnej oceny zachowania Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

a) w skład komisji wchodzą: 

• Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze jako przewodniczący 

• wychowawca klasy 

• wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie 

• pedagog/ psycholog 

• przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców; 

b) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna 

c) z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

7. Ocena klasyfikacyjna śródroczna z zachowania ma wpływ na oceną roczną – ocena 

klasyfikacyjna roczna z zachowania może być co najwyżej o dwa stopnie wyższa. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
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Rozdział 7 

Egzamin ósmoklasisty 

 

§ 88 

 

1. W ostatnim roku nauki w Szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Egzamin 

jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,  jakim stopniu uczeń 

spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany  formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty obowiązkowe: 

a) język polski; 

b) matematykę; 

c) język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, 

fizyka, chemia, geografia lub historia. 

3. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku 

szkolnego,  którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemna deklarację: 

a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu (uczeń 

przystępuje do egzaminu z języka nowożytnego, którego uczy się w Szkole w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych), 

b) wskazująca przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust.2 pkt 3. 

4. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły,  nie później niż na 3 miesiące przed 

terminem egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego 

w deklaracji, zmianie przedmiotu do wyboru. 

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany: 

a) w terminie głównym - w kwietniu; 

b) w terminie dodatkowym – w czerwcu. 

6. Uczeń, który  przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

a) nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo; 

b) przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu 

z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w Szkole. 

 

§ 89 

 

1. Wyniki egzaminu są przedstawiane w procentach i na skali centylowej. 

a) Wyniki egzaminu w procentach ustala Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na 

podstawie: 

• liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace 

egzaminacyjne, oraz 

• elektronicznego odczytu karty odpowiedzi -  przypadku wykorzystania do sprawdzania 

prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych. 

2. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty obejmują; 

a) wynik z języka polskiego; 

b) wynik z matematyki; 

c) wynik z języka obcego nowożytnego; 

d) wynik z przedmiotu do wyboru. 

3. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły. 

4. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. 
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§ 90 

 

1. Szczegółowe zasady oraz przebieg egzaminu ósmoklasisty określa okręgowa komisja 

egzaminacyjna. 

2. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu 

ósmoklasisty. 
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Rozdział 8 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 91 
Prawa ucznia 

 

1. Prawa ucznia są określane z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji Praw 

Dziecka. 

2. Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed przemocą psychiczną i fizyczną i poszanowaniem godności osobistej; 

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym; 

d) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych; 

e) rozwijania zainteresowań zdolności i talentów; 

f) udziału w konkursach, turniejach, olimpiadach przedmiotowych; 

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

postępów w nauce; 

h) znajomości szczegółowych kryteriów oceny z danego przedmiotu; 

i) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych 

i ferii ( na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych); 

j) dodatkowej  pomocy nauczyciela lub kolegów w przypadku trudności w nauce; 

k) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 

l) korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

w szkole; 

m) wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową w klasach i organizacjach 

szkolnych; 

n) do opieki socjalnej na zasadach ustalonych w obowiązującym prawie; 

o) aktywnego uczestnictwa w lekcji bieżącej mimo zgłoszonego nieprzygotowania; 

p) do otrzymania świadectwa promocyjnego lub świadectwa ukończenia szkoły 

stwierdzającego odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub 

ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania; 

q)  wiedzy o należnych mu prawach oraz roszczeniach, jakie mu przysługują w sytuacji 

ich naruszenia. 

 

 

§ 92 

Prawa ucznia do składania skarg 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg (w formie pisemnej do Dyrektora 

szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu tych praw) 

w przypadku naruszenia praw ucznia, jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone. 

2. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia 

prawa ucznia. 

3. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych, 

odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy. 



65 

4. W przypadku negatywnej odpowiedzi Dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się 

do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty 

z powiadomieniem Dyrektora.  

 

§ 93 

Obowiązki ucznia 

 

1. Uczeń ma obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły; 

b) systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę i umiejętności;  

c) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować; znać, szanować i wzbogacać jej dobre 

tradycje; 

d) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i wybranych kołach 

zainteresowań; 

e) przychodzić na zajęcia punktualnie i nie opuszczać zajęć bez istotnych powodów; 

f) uczeń ma obowiązek wszelkie sprawy związane ze swoim życiem prywatnym 

realizować w czasie wolnym od zajęć; 

g) niezwłocznie usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych: wszystkie 

nieobecności uczniów mają prawo usprawiedliwiać wyłącznie rodzice 

,usprawiedliwienia powinny mieć formę pisemną, w wyjątkowych przypadkach 

dopuszcza się możliwość usprawiedliwiania ucznia przez rodzica telefonicznie lub 

osobiście ; uczeń jest zobowiązany dostarczyć usprawiedliwienie do wychowawcy 

klasy w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; odstępstwa od tej zasady mogą mieć 

miejsce tylko wtedy, kiedy wychowawca jest przez dłuższy czas nieobecny w szkole; 

usprawiedliwienie musi określać powód i czas nieobecności dziecka, być opatrzone 

datą i podpisem rodzica lub pieczątką i podpisem lekarza; 

h) uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole;  

i) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czysty i skromny wygląd oraz nosić 

odpowiedni codzienny strój, nie odkrywać nadmiernie ciała i nie stosować 

wyzywającego makijażu, zmieniać obuwie; 

j) noszenia  stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych (biała bluzka/koszula, 

czarne/granatowe długie spodnie/spódnica i stosowne obuwie; 

k)  noszenia stroju sportowego na zajęciach sportowych: koszulka z krótkim rękawem, 

spodenki gimnastyczne lub dres, oraz obuwie sportowe; 

l) przestrzegania zasad korzystania w szkole z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych: 

• w szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, z wyłączeniem przypadku, gdy 

nauczyciel wyrazi na to zgodę, aparaty i inne posiadane urządzenia powinny być 

wyłączone i schowane w czasie zajęć, 

• w czasie przerw międzylekcyjnych uczeń może korzystać z telefonu w celu kontaktu 

z rodzicem, 

• nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą w/w urządzeń jest możliwe jedynie za 

zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, 

• szkoła nie ponosi finansowej odpowiedzialności za zaginiony sprzęt; 

m) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów 

oraz ich rodziców; 

n) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią;  

o) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i swoich kolegów, nie palić tytoniu, nie pić 

alkoholu, nie zażywać narkotyków i innych środków odurzających; 
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p)  dbać o czystość pomieszczeń szkolnych oraz szanować mienie szkolne; 

q) naprawić lub zrekompensować wyrządzone przez siebie szkody; 

r) wywiązywać się z zadań dyżurnego klasowego; 

s) przebywać wyłącznie na terenie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych przewidzianych 

planem lekcji, w tym przerw; w czasie trwania zajęć uczeń może opuścić teren szkoły 

za zgodą wychowawcy, po uprzednim zwolnieniu przez rodzica; powyższe zasady 

obowiązują również uczniów przebywających w świetlicy; w tym przypadku zgodę na 

opuszczenie zajęć wyraża wychowawca świetlicy.  

 

§ 94 

Nagrody 

 

1. Uczeń może być nagradzany za: 

a) wysokie wyniki w nauce; 

b) wzorową postawę uczniowską; 

c) osiągnięcia sportowe i artystyczne; 

d) stuprocentową frekwencję; 

e) odwagę godną naśladowania; 

f) zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego; 

g) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub 

lokalnej. 

2. System nagród jest następujący: 

a) pochwała ustna na forum klasy; 

b) pochwała ustna na forum szkoły; 

c) list pochwalny dla ucznia; 

d) list gratulacyjny dla rodzica; 

e) umieszczenie nazwisk uczniów najlepszych na gazetce Samorządu Uczniowskiego 

f) nagrody książkowe; 

g) nagrody rzeczowe; 

h) świadectwa z biało-czerwonym paskiem za osiągnięcia w nauce i zachowaniu dla 

uczniów ze średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocena 

zachowania, 

i) stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

3. Nagrody mogą być przyznawane przez:  

a) nauczyciela;  

b) Dyrektora.  

4. O nagrodach każdorazowo powiadamia się rodzica ucznia. 

5. Uczeń lub jego rodzic ma prawo do odwołania się od przyznanej nagrody w trybie: 

a) jeżeli rodzic ma zastrzeżenia do trybu przyznanej nagrody, to w ciągu 3 dni roboczych 

składa do Dyrektora wniosek wraz z uzasadnieniem; 

b) Dyrektor w ciągu kolejnych 2 dni roboczych zwołuje zespół w celu wyjaśnienia 

zastrzeżenia; 

c) decyzja zespołu jest ostateczna, Dyrektor przekazuje ja rodzicowi w ciągu 5 dni 

roboczych od posiedzenia zespołu.  

 

§ 95 

Kary 

 

1. Uczeń może być karany za naruszanie obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

2. Przy nakładaniu kar bierze się pod uwagę: 

a) rodzaj popełnionego przewinienia; 
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b) skutki społeczne przewinienia; 

c) dotychczasowe zachowanie ucznia; 

d) intencje ucznia; 

e) wiek ucznia; 

f) poziom rozwoju psychofizycznego ucznia. 

3.   Uczeń może być karany: 

a) ustnym upomnieniem wychowawcy; 

b) pozbawieniem pełnionych funkcji w klasie; 

c) zawieszeniem praw do udziału w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz, zajęciach 

pozalekcyjnych, w imprezach rozrywkowych w szkole oraz w organizowanych 

wycieczkach przez wychowawcę; 

d) naganą ustną wychowawcy klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego; 

e) naganą pisemną Dyrektora Szkoły udzielona w obecności wychowawcy i rodziców 

z adnotacją w dzienniku lekcyjnym; 

f) wnioskiem do kuratora o przeniesienie do innej szkoły; 

g) skreśleniem z list uczniów, w przypadku ucznia pełnoletniego (skreślenie z listy 

uczniów lub wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej). 

4.    Kary nakłada:  

a) nauczyciel lub Dyrektor; 

b) Dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców lub samorządu uczniowskiego; 

c) Dyrektor szkoły występuje z wnioskiem złożonym za zgodą Rady Pedagogicznej oraz 

po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego (ust.3 pkt 6).  

5.Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej 

kary, może być zobowiązany przez Dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej do:  

a) naprawienia wyrządzonej szkody; 

b) przeproszenia osoby pokrzywdzonej; 

c) wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, szkoły lub 

społeczności lokalnej. 

6. Uczeń lub jego rodzic ma prawo do odwołania się od udzielonej kary w trybie: 

a) od kary nałożonej przez nauczyciela uczeń może odwołać się do Dyrektora; 

b) jeśli została nałożona przez Dyrektora szkoły (kary pkt 1-6) przysługuje wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora szkoły; 

c) tryb odwołania od kary skreślenia z listy uczniów regulują przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego i znajduje się w treści decyzji administracyjnej 

potwierdzającej zastosowanie kary; 

d) odwołanie, o którym mowa w pkt 1 oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

o którym mowa w pkt. 2, składa się w formie pisemnej bezpośrednio do 

rozpatrującego odwołanie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia odpowiednio 

ucznia lub rodzica ucznia o nałożonej karze;  

e) rozstrzygnięcie osoby właściwej do rozpatrzenia odwołania lub wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy jest ostateczne i nie przysługuje na nie skarga do sądu 

administracyjnego; 

f) uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, łącznie z 

protokołami Rady Pedagogicznej, w części dotyczącej sprawy (art. 73 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego); 

g) w trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do 

czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba, że nadano jej rygor natychmiastowej 

wykonalności (art. 108 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).  
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Rozdział 9 

Rodzice uczniów 

 

§ 96 
Podstawowe obowiązki rodziców 

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego 

obowiązku szkolnego należy:  

a) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

b) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, kontakt z wychowawcą oddziału i nauczycielami.  

2. Za szkody wyrządzone przez ucznia w mieniu szkolnym odpowiadają jego rodzice.  

 

§ 97 
Prawa rodziców 

 

1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia 

i wychowania uczniów ważna jest współpraca rodziców i pracowników szkoły. 

W ramach tej współpracy rodzice maja prawo do: 

a) bezpłatnej informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki bez względu na 

postać i sposób przekazywania tych informacji; 

b) porad pedagoga i psychologa szkolnego; 

c) zgłaszania wniosków i uwag do Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

d) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli, 

Dyrektorowi oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio za pośrednictwem swych 

reprezentantów.  

 

§ 98 

Obowiązki rodziców 

 

1. Do obowiązków rodziców należy: 

a) wspieranie procesów nauczania i wychowania; 

b) występowanie z inicjatywami wspierającymi życie szkoły; 

c) udzielanie w miarę swych możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkoły; 

d) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcą; 

e) uczestniczenie w zebraniach rodzicielskich, a szczególnie w spotkaniach, na których 

nauczyciele będą udzielać informacji na temat przewidywanych ocen 

klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych;  

f) przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego osobiście lub przez 

upoważnioną przez rodziców osobę w przypadku oddziału trzy-, cztero- 

i pięciolatków, zgodnie z podpisanymi oświadczeniami; 

g) przyprowadzania do autobusu szkolnego i odbierania z autobusu dzieci 

dojeżdżających, zgodnie z podpisanymi oświadczeniami.  

 

§ 99 
Współpraca z rodzicami uczniów 

 

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

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

harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym. 

3. Wychowawcy klas, pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy, nauczyciele biblioteki, 

nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania 

problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów. 

4. Nauczyciele wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o 

możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom 

i rodzicom. 

5. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki 

i profilaktyki poprzez: 

a) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych 

oddziałów oraz dni otwarte zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami; 

b) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, Dyrektorem i pedagogiem 

szkolnym zgodnie z harmonogram indywidualnych konsultacji opracowanym na 

początku roku szkolnego; 

c) przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na 

temat metod skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, 

wychowania i profilaktyki; 

d) tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy 

szkoły; 

e) udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na 

wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości; 

f) współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych 

dokumentów pracy szkoły; 

g) rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących 

niekorzystnie wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców 

i nauczycieli.  

6. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych 

w danym oddziale i zespole; 

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów;  

c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, 

jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów 

wyeliminowania braków; 

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci; 

e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat szkoły. 

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 

c) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, 

zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały, pomoce; 

d) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych 

warunków nauki, gdy realizuje obowiązek poza szkołą , zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

e)  interesowania się osiągnięciami swojego dziecka i ewentualnymi niepowodzeniami; 

f) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych; 
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g) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, 

warsztatach, pogadankach, konsultacjach; 

h) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych 

i pozaszkolnych; 

i) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu 

wychowawczo –profilaktycznego, zadań z planu pracy wychowawcy klasowego, 

godzin z wychowawcą; 

j) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego 

i innych; 

k) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli; 

l) wdrażanie dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania 

mienia szkolnego i prywatnego; 

m) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy 

lub nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa 

zdrowia lub życia; 

n) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie 

fizyczne i psychiczne; 

o) promowanie zdrowego stylu życia. 

8. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice 

bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach 

wymagających mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności 

wychowawca klasy, a w następnie Dyrektor szkoły.  
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Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

 

§ 100 
Tradycje szkoły 

 

1) Szkoła kontynuuje i rozwija tradycję szkolną, przede wszystkim przez aktywne 

uczestnictwo w obchodach świąt narodowych i lokalnych. 

2) Budynek szkoły dekorowany jest flagami podczas: 

a) świąt państwowych; 

b) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego; 

c) w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagi państwowe dekoruje się kirem.  

3) W szkole prowadzona jest kronika i strona internetowa szkoły przez osobę wskazaną 

przez Dyrektora. Prowadzenie kroniki i strony internetowej ma na celu upamiętnienie 

działań społeczności szkolnej. Kronika stanowi źródło wiedzy historycznej dla obecnych 

i następnych pokoleń.  

 

§ 101 

Zasady finansowania szkoły 

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną przez Gminę Płońsk. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

3. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej oraz powołanych przez nią komisji i samorządu 

uczniowskiego objęte są tajemnicą służbową. 

5. Z zebrań podmiotów wymienionych w ust. 4 sporządza się protokoły w terminie 14 dni 

od daty zebrania. 

6. Protokół zebrania wraz z listą obecności podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. 

7. Uchwały organów szkoły podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków. Członek organu może 

zgłosić wniosek o zastosowanie głosowania tajnego. Wniosek podlega głosowaniu. 

8. Księgi protokołów przechowuje Dyrektor lub wyznaczone przez niego osoby. 

9. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.  

 

§ 102 
Statut 

 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej; 

a) uczniów; 

b) nauczycieli; 

c) rodziców; 

d) pracowników. 

2. Postępowanie w sprawie zmian statutu wszczyna się na wniosek jednego z organów  

szkoły. 

3. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony statutu. 
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