
 

Statut 
Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki 

 

w Łężanach 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Spis treści 
ROZDZIAŁ I ............................................................................................................................................... 4 

POSTANOWIENIA OGÓLNE .................................................................................................................. 4 

ROZDZIAŁ II .............................................................................................................................................. 4 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ....................................................................................................................... 4 

Zadania z zakresu bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia .................................................... 5 

ROZDZIAŁ III ............................................................................................................................................. 6 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE................................................................................................. 6 

Zasady współdziałania organów szkoły........................................................................................... 9 

ROZDZIAŁ IV ........................................................................................................................................... 10 

ORGANIZACJA  PRACY  SZKOŁY.......................................................................................................... 10 

Obowiązek szkolny ........................................................................................................................ 10 

Organizacja oddziałów .................................................................................................................. 10 

Organizacja zajęć ........................................................................................................................... 11 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna .......................................................................................... 11 

Zajęcia dodatkowe ........................................................................................................................ 13 

Współdziałanie z poradnią psychologiczno–pedagogiczną oraz innymi instytucjami .................. 13 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży........................................................................... 13 

Nauczanie indywidualne ................................................................................................................ 13 

Doradztwo zawodowe ................................................................................................................... 13 

ROZDZIAŁ V ............................................................................................................................................ 14 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY ...................................................................................... 14 

Zadania nauczycieli........................................................................................................................ 14 

Zadania zespołów nauczycielskich ................................................................................................. 15 

Zadania wychowawcy ................................................................................................................... 16 

Zadania innych pracowników szkoły ............................................................................................. 17 

Zadania wicedyrektora .................................................................................................................. 17 

Zadania nauczyciela bibliotekarza................................................................................................. 17 

Zadania logopedy .......................................................................................................................... 18 

Zadania nauczyciela - wychowawcy świetlicy ............................................................................... 18 

ROZDZIAŁ VI ........................................................................................................................................... 19 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW .................... 19 

Ogólne zasady systemu ................................................................................................................. 19 

Kryteria oceniania zachowania ..................................................................................................... 20 



2 
 

Wymagania na poszczególne oceny  zachowania (śródroczne i roczne) ...................................... 21 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania . 24 

Zastrzeżenia co do ustalonej (wpisanej do dziennika) oceny  zachowania ................................... 24 

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ..................................................................... 25 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ..................................................................... 29 

Egzamin klasyfikacyjny .................................................................................................................. 31 

Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji  o postępach i trudnościach ucznia w 

nauce ............................................................................................................................................. 32 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów ............................................................... 33 

Dokumentacja osiągnięć uczniów ................................................................................................. 36 

Promowanie uczniów, promowanie z wyróżnieniem, egzamin poprawkowy, .............................. 36 

ukończenie szkoły podstawowej .................................................................................................... 36 

Obowiązki nauczyciela ................................................................................................................... 38 

Egzamin ósmoklasisty .................................................................................................................... 39 

ROZDZIAŁ VII .......................................................................................................................................... 40 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ............................................................................................... 40 

Formy działalności dydaktyczno–wychowawczej .......................................................................... 40 

Zajęcia w szkole ............................................................................................................................. 40 

Realizacja zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów ........................................... 41 

Organizacja nauki religii, etyki oraz wychowania do życia w rodzinie .......................................... 41 

Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego .................................................. 41 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ............................................................ 42 

Nauczanie indywidualne ................................................................................................................ 43 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki ................................................................. 43 

Baza szkoły .................................................................................................................................... 44 

Bezpieczeństwo ............................................................................................................................. 44 

Świetlica szkolna ............................................................................................................................ 46 

ROZDZIAŁ VIII ......................................................................................................................................... 47 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ....................................................................................................... 47 

Prawa ucznia ................................................................................................................................. 47 

Obowiązki ucznia ........................................................................................................................... 49 

Zasady rozwiązywania konfliktów ................................................................................................. 49 



3 
 

Zwolnienie uczniów z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, ...................................... 50 

nauki drugiego języka obcego ....................................................................................................... 50 

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych ...................... 51 

na terenie szkoły ............................................................................................................................ 51 

Przestrzeganie zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły ...................................................... 51 

Nagrody i kary ............................................................................................................................... 51 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody ....................................................................... 52 

Kary ................................................................................................................................................ 52 

Tryb odwoływania się od kary ....................................................................................................... 52 

Przeniesienie do innej szkoły ......................................................................................................... 53 

Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły............................. 54 

Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów ............................................................................. 54 

Procedura skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów ........................................................... 55 

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu .................................................... 55 

Formy opieki i pomocy uczniom .................................................................................................... 56 

ROZDZIAŁ IX ........................................................................................................................................... 57 

BIBLIOTEKA SZKOLNA ........................................................................................................................ 57 

Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami .......................................................... 58 

Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami ........................................................ 59 

Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami ................................................. 59 

Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami ........................................ 60 

ROZDZIAŁ X ............................................................................................................................................ 60 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE................................................................................................................. 60 

Cele i zadania przedszkola ............................................................................................................. 60 

Sposób realizacji celów i zadań przedszkola .................................................................................. 60 

Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych ............................................................................... 61 

Organizacja zajęć w oddziałach przedszkolnych ........................................................................... 62 

ROZDZIAŁ XI ........................................................................................................................................... 64 

WSPÓŁDZIAŁANIE SZKOŁY Z RODZICAMI .......................................................................................... 64 

ROZDZIAŁ XII .......................................................................................................................................... 65 

CEREMONIAŁ SZKOLNY ...................................................................................................................... 65 

ROZDZIAŁ XIII ......................................................................................................................................... 66 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE ............................................................................................................ 66 

 



4 
 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa imienia Tadeusza Kościuszki w Łężanach. 

2. Typ szkoły: szkoła ma typ ośmioletniej szkoły podstawowej. 

3. Placówka jest szkołą publiczną. 

4. Siedzibą szkoły jest budynek w miejscowości Łężany przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 2, 38 - 430 Miejsce Piastowe. 

5. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje oddziały przedszkolne i klasy I – VIII. 

 

§ 2 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejsce Piastowe. 

2. Siedziba organu prowadzącego znajduje się w miejscowości Miejsce Piastowe 

przy  ul. Dukielskiej 14. 

 

§ 3 

1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty  

w Rzeszowie. 

 

§ 4 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych, małej i dużej metalowej o następującej treści: 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach. 

2. Szkoła używa stempli o następującej treści: Szkoła Podstawowa w Łężanach 

38 - 430 Miejsce Piastowe ul. Kościuszki 2,  

tel. (013) 43 53 629  

NIP 684-10-50-301  

REGON 001214654. 

3. Szkoła używa tablic urzędowych o następującej treści: Szkoła Podstawowa  

w Łężanach. 

 

§ 5 

1. Ilekroć w Statucie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę 

Podstawową w Łężanach im. Tadeusza Kościuszki.  

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć oddziały 

przedszkolne w Szkole Podstawowej w Łężanach. 

 

ROZDZIAŁ II  

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
 

§ 6 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa 

oraz programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

2. Realizując ustawowe cele i zadania szkoła zapewnia: 

1) zdobywanie rzetelnej wiedzy i kształtowanie umiejętności 

umożliwiających co najmniej kontynuację nauki na następnym poziomie 

edukacji; 

2) rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań; 
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3) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, 

prowadzący  do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 

4) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za Ojczyznę oraz poszanowania dla  

polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na  

wartości kultur Europy i świata; 

5) kształcenie i wychowanie w duchu patriotyzmu, humanizmu i tolerancji; 

6) przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o  problemach kraju, świata,   

środowiska naturalnego; 

7) opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony   

zdrowia; 

8) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości   

psychofizycznych uczniów; 

9) wszechstronny rozwój intelektualny, psychiczny, społeczny, zdrowotny, 

moralny i duchowy; 

10) wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 

11) możliwość pobierania nauki przez uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi  

i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

 

§ 7 
Zadania z zakresu bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochronę ich zdrowia w szczególności 

poprzez: 

1) dyżury nauczycieli podczas przerw między zajęciami edukacyjnymi wg 

grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim; 

2) zapewnienie opieki na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych, zajęciach 

pozalekcyjnych i nadobowiązkowych; 

3) zapewnienie właściwej opieki na wycieczkach – zgodnie z obowiązującym 

regulaminem wycieczek szkolnych;  

4) omawianie przez wychowawców zasad bezpieczeństwa (w pierwszych 

dniach nowego roku szkolnego, przed feriami zimowymi i letnimi, przed 

każdym wyjazdem na wycieczkę); 

5) opracowanie i czytelne oznakowanie systemu sprawnej ewakuacji  

z budynku w przypadku alarmów oraz przeprowadzanie próbnych 

ewakuacji zgodnie z obowiązującą procedurą ewakuacji;  

6) zapoznanie uczniów na pierwszych zajęciach z regulaminami pracowni 

przedmiotowych; 

7) omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, 

umożliwianie uczniom zdobycia karty rowerowej; 

8) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa, postępowania 

przeciwpożarowego i higieny pracy; 

9) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innych sprzętów szkolnych  

do wzrostu uczniów i rodzaju pracy; 

10) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w codziennej działalności 

wychowawczej i dydaktycznej; 

11) zapewnienie opieki uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii. 

2. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice.  
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ROZDZIAŁ III  

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 

§ 8 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 9 

1. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy: 

1) kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły  

i reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków 

harmonijnego rozwoju  psychofizycznego; 

4) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkujące w obwodzie szkoły; 

5) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący; 

6) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły 

i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie  

z możliwością organizowania obsługi administracyjnej, finansowej  

i gospodarczej szkoły; 

8) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia 

nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 

10) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia; 

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

12) stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, np. harcerskich, które mają na celu prowadzenie 

działalności wychowawczej lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej  

i innowacyjnej szkoły; 

13) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem 

dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi  

i młodzieżą; 

14) inne wynikające z odrębnych przepisów. 

2. Dyrektor decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

i innym pracownikom szkoły; 

3) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz odroczenia obowiązku 

szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

a także w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na realizację 
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obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza 

szkołą; 

4) nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej; 

5) oceny pracy nauczycieli; 

6) przeniesienia ucznia do innej szkoły, w przypadkach określonych  

w Statucie Szkoły, kierując wniosek w tej sprawie do kuratora oświaty; 

7) skreślenia ucznia z listy uczniów, w przypadkach określonych w Statucie 

Szkoły, w odniesieniu do uczniów nie podlegających obowiązkowi 

szkolnemu. 

3. Dyrektor Szkoły dopuszcza do użytku w oddziałach przedszkolnych i szkole 

podstawowej program wychowania przedszkolnego i program nauczania ogólnego 

na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

4. Dyrektor Szkoły umożliwia prowadzenie działalności innowacyjnej bądź 

eksperymentów na warunkach określonych w przepisach Ministra Edukacji 

Narodowej. 

5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 

Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

6. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, 

które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

 

§ 10 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe 

zadania dotyczące kształcenia, opieki i wychowania. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Szkoły oraz wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. 

4. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach. W zebraniach Rady Pedagogicznej 

mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność 

wychowawcza, dydaktyczna lub opiekuńcza. 

5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, dwa razy w ciągu roku szkolnego w związku z ustaleniem wyników 

klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Zebrania mogą być organizowane: 

1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

2) z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej;  

3) na wniosek organu prowadzącego szkołę; 

4) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania. 

8. 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. 

9. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z odrębnych przepisów.  

10. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem.  
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11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego  

o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora. 

12. Komisja statutowa, powołana przez Dyrektora Szkoły, przygotowuje projekt 

Statutu Szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia przez Radę 

Pedagogiczną. 

13. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej spraw, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów i ich rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

14. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych w ramach kompetencji 

stanowiących Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. 

15. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

16. Rada Pedagogiczna ustala w formie uchwały sposób wykorzystania wyników 

nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

 

§ 11 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany 

przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu 

są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły 

4. Władzami samorządu wybieranymi co roku są: na szczeblu oddziałów – 

Samorządy Klasowe, na szczeblu szkoły – Rada Samorządu Uczniowskiego. 

5. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) przygotowanie projektu regulaminu Samorządu Uczniowskiego 

(uwzględniającego szczegółowy plan pracy); 

2) występowanie do władz szkolnych; 

3) wykonywanie zadań zaleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję 

Szkoły; 

4) wybór kandydata na opiekuna samorządu. 

6. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

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

realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem  

i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki, prowadzenia kronik,  

informowania o swojej działalności, 

4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

7. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować 

działalność wolontariacką. 

8. Szczegółowe kompetencje Samorządu Uczniowskiego wynikają z odrębnych 

przepisów. 
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9. Dyrektor Szkoły ma obowiązek uchylić postanowienie Samorządu 

Uczniowskiego, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem.  

 

§ 12 

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wszystkich 

uczniów. 

2. Na pierwszym zebraniu rodzice wybierają spośród siebie na jeden rok szkolny 

oddziałową Radę Rodziców, składającą się z trzech osób: przewodniczącego, 

sekretarza i skarbnika. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 

oddziału.  

4. Rada Rodziców uchwala regulamin własnej działalności, który nie może być 

sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

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

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

6. Kompetencje Rady Rodziców określają odrębne przepisy. 

7. W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców: 

1) organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły; 

2) współpracuje ze środowiskami lokalnymi i zakładami pracy; 

3) może gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz wydatkować je 

zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie Rady Rodziców. 

8. Do założenia i likwidacji rachunku bankowego Rady Rodziców oraz 

dysponowania zgromadzonymi funduszami uprawnione są osoby posiadające 

pisemne upoważnienie Rady Rodziców. 

9. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem 

szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie 

rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem 

uchwały. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor przekazuje 

sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.  

 

§ 13 
Zasady współdziałania organów szkoły 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą poprzez: 

1) zapraszanie przedstawicieli na zebrania, również na wniosek 

zainteresowanego organu, z wyjątkiem tych części zebrań, które byłyby 

sprzeczne z Ustawą o ochronie danych osobowych; 

2) informowanie o zmianach w regulaminach. 

2. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami szkoły, Dyrektor powołuje 

komisję rozstrzygającą składającą się z trzech przedstawicieli każdej ze stron, 

których spór dotyczy. Spory te rozstrzygane są wewnątrz szkoły. 

3. W sytuacji, gdy komisja rozstrzygająca nie jest w stanie rozwiązać konfliktu, 

rozstrzygnięcia dokonuje Dyrektor.  

4. W razie niemożności rozwiązania konfliktu przez Dyrektora lub konfliktu  

z Dyrektorem, strony wnoszą sprawę do organu prowadzącego, który pomaga 

rozstrzygnąć spór. 
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ROZDZIAŁ IV  

ORGANIZACJA  PRACY  SZKOŁY 
 

 § 14 
Obowiązek szkolny 

1. Szkoła kształci dzieci od klasy pierwszej do ósmej. 

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może 

być przyśpieszone lub odroczone. 

4. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu 

obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły w oparciu o opinię poradni 

psychologiczno -pedagogicznej. 

5. Do szkoły przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zapisane w obwodzie szkoły; 

2) na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem. 

6. Rekrutacja uczniów spoza obwodu odbywa się według kryteriów określonych 

odrębnymi przepisami i w terminach ustalonych przez organ prowadzący szkołę. 

7. Szkoła ma obowiązek prowadzenia Księgi Ewidencji Uczniów, w której 

odnotowuje się informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko. 

8. Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkujące w obwodzie szkoły. 

9. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

§ 15 
Organizacja oddziałów 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, 

którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określonych planem nauczania i programem danego oddziału. 

2. Oddział klasowy nie powinien liczyć więcej niż 30 uczniów. Za zgodą organu 

prowadzącego w uzasadnionych przypadkach liczba uczniów w oddziale może być 

niższa. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów.  

3. Na obowiązkowych zajęciach z informatyki w klasach IV–VIII, dokonuje się 

podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów  

w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej. 

4. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języków obcych prowadzone są w grupach 

do 24 uczniów.  

5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV–VIII prowadzone są w grupach 

liczących do 26 uczniów. 

6. Oddział integracyjny można utworzyć w wypadku zapisania do szkoły 

przynajmniej 3 uczniów niepełnosprawnych z danego rocznika (lub na dany 

poziom nauczania). 

7. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym nie może przekraczać 20.  

8. Plan pracy dydaktycznej i wychowawczej w oddziale integracyjnym uwzględnia 

szczególne potrzeby uczniów niepełnosprawnych. 
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9. Możliwe jest zorganizowanie w szkole oddziałów dwujęzycznych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

§  16 

Organizacja zajęć 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, ferii zimowych i  letnich 

oraz przerw świątecznych określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie 

klasowo – lekcyjnym i w formie zajęć zintegrowanych w oddziałach I – III. 

3. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane według innych zasad, mogą też 

odbywać się poza szkołą. 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły  

i zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi  przepisami. 

5. Na wniosek lub za zgodą rodziców, Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi 

na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna.  

6. Warunki i tryb udzielania zezwoleń oraz organizację indywidualnego programu 

lub toku nauki określają odrębne przepisy.  

7. Dzieci, u których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 

do szkoły, obejmuje się nauczaniem indywidualnym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

8. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła organizuje 

naukę religii i/lub etyki na życzenie rodziców. Rodzice zgłaszają wolę 

uczęszczania ich dziecka na lekcje religii i/lub etyki, zapisując dziecko do szkoły. 

9. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach z religii i/lub etyki rodzic w formie 

pisemnej wycofuje wcześniejsze oświadczenie deklarujące udział w tych 

zajęciach. 

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

rodziców, szkoła organizuje opiekę świetlicową. 

11. Zajęcia w świetlicy szkolnej organizuje się zgodnie z "Regulaminem świetlicy 

szklonej". 

 

§ 17 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

1. Szkoła i oddziały przedszkolne organizują i udzielają dzieciom i ich rodzicom oraz 

nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu 

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, 

wynikających w szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

4) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

5) ze szczególnych uzdolnień;  

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej;  
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8) z choroby przewlekłej;  

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

10) z niepowodzeń edukacyjnych;  

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

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami 

środowiskowymi;  

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 

kształceniem za granicą.  

3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom  

w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych  

o charakterze terapeutycznym; 

5) zajęć logopedycznych;  

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) porad i konsultacji; 

8) zajęć związanych z kierunkiem kształcenia i zawodem. 

4. W oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być 

udzielana dzieciom w formie: 

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych  

o charakterze terapeutycznym;  

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) porad i konsultacji; 

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

5. Dla dziecka posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  

o niepełnosprawności, organizuje się zajęcia w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami.  

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

7. Szczegółowe zasady organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w tym obowiązki nauczycieli: pedagoga, psychologa i logopedy 

doradcy zawodowego, wychowawcy określają odrębne przepisy oraz "Procedury 

organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach." 

8. W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia  

na podstawie odrębnych przepisów.  

9. W razie potrzeby tworzy się w szkole oddziały integracyjne, które organizowane 

są na podstawie odrębnych przepisów. 
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§ 18 
Zajęcia dodatkowe 

1. W szkole organizuje się zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich 

potrzeb rozwojowych i zainteresowań. Rodzice uczniów wyrażają pisemną zgodę 

na udział uczniów w tych zajęciach. 

2. Dla dzieci, u których stwierdzono trudności w nauce lub niepełnosprawność, na 

podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i po uzyskaniu zgody 

organu prowadzącego, organizuje się zajęcia rewalidacji indywidualnej  

i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Podczas tych zajęć uczeń realizuje 

program nauczania dostosowany do jego indywidualnych możliwości i potrzeb.  

3. Dla uczniów zakwalifikowanych przez lekarza na I etapie edukacyjnym Dyrektor 

może przeznaczyć godziny na gimnastykę korekcyjną.  

4. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć dodatkowych odpowiada osoba 

prowadząca te zajęcia. 

5. Nauczyciele mogą realizować zajęcia w ramach projektów i programów 

finansowanych ze środków zewnętrznych.  

6. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy. 

 

§ 19 
Współdziałanie z poradnią psychologiczno–pedagogiczną oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Miejscu 

Piastowym. 

2. Szkoła może zwrócić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej z prośbą  

o przeprowadzenie zajęć dla Rady Pedagogicznej, rodziców lub uczniów. 

3. Szkoła może współpracować ze stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 

innowacyjnej szkoły. 

§ 20 
Nauczanie indywidualne 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 

do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem na czas określony, wskazany  

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę. 

2. Nauczanie indywidualne organizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu 

zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.  

 

§ 21 
Doradztwo zawodowe 

1. W szkole organizuje się wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego celem: 

1) przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 

2) wspierania uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej; 

3) wspierania rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz 

młodzieży; 

4) rozpoznawania zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące 

edukacji i kariery; 
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5) udzielania indywidualnych porad uczniom i rodzicom, którzy zgłaszają 

potrzebę doradztwa zawodowego. 

2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ramach: 

1) zajęć grupowych ze szkolnym doradcą w klasach VII -VIII; 

2) zajęć z wychowawcą w klasach IV-VI; 

3) zajęć zintegrowanych w kl. I - III; 

3. W ramach doradztwa zawodowego szkoła może współpracować z:  

1) przedstawicielami wybranych zawodów; 

2) absolwentami; 

3) zakładami pracy i instytucjami kształcącymi; 

4) szkołami ponadpodstawowymi; 

5) pracownikami instytucji wspierających doradczą działalność szkoły  

(np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, 

itp.). 

4. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez: 

1) wychowawców; 

2) nauczycieli przedmiotu; 

3) pedagoga szkolnego; 

4) szkolnego lidera doradztwa zawodowego; 

5) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty 

dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 22 
Zadania nauczycieli 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i są 

odpowiedzialni za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych im uczniów 

i dzieci. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do: 

1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego; 

2) prowadzenia zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

3) dostosowania wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia; 

4) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności  

i zainteresowań; 

5) udzielania pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

6) troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i dzieci; 

7) aktywnego pełnienia dyżurów podczas przerw; 

8) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny; 

9) wzbogacania własnego warsztatu pracy; 

10) obiektywnego oceniania uczniów; 

11) właściwego prowadzenia dokumentacji szkolnej; 

12) uczestniczenia w spotkaniach z rodzicami i w konsultacjach; 

13) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej 

wiedzy; 
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14) kształtowania u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, tolerancji, wolności sumienia, szacunku dla każdego 

człowieka, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  

i światopoglądów; 

15) kształcenia i wychowywania uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, 

 w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;  

16) przestrzegania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów 

i rodziców; 

17) przestrzegania zasad współżycia społecznego i dbania o właściwe relacje 

pracownicze;  

18) dokonania wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowania 

własnego programu nauczania;  

19) uczestniczenia w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki  

w szkole. 

3. Nauczyciele szkoły realizują zadania opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające 

potrzeby i zainteresowania uczniów odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiska z uwzględnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz 

kształtują właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 

a w szczególności: 

1) sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych; 

2) systematycznie kontrolują miejsce, gdzie prowadzą zajęcia, usuwają 

dostrzeżone zagrożenia lub zgłaszają je do Dyrektora Szkoły; 

3) sprawdzają obecność uczniów na każdej lekcji; 

4) przed dopuszczeniem uczniów do zajęć w pracowniach szkolnych 

zapoznają ich z zasadami i metodami pracy zapewniającymi 

bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu ćwiczeń i doświadczeń; 

5) w czasie zajęć wychowania fizycznego (obowiązkowych  

i nadobowiązkowych) oraz zawodów sportowych nie mogą pozostawiać 

uczniów bez nadzoru, a stan techniczny urządzeń, z których korzysta się  

w czasie zajęć i zawodów musi być każdorazowo przez nich sprawdzony; 

6) razem z ratownikiem nadzorują zajęcia na basenie (grupa nie może być 

większa niż 15 osób na jednego opiekuna); 

7) zgłaszają Dyrektorowi zamiar wyjścia ze szkoły z uczniami w granicach 

wsi Łężany w dniu wyjścia; 

8) sprawują opiekę nad uczniami i dziećmi podczas zajęć poza terenem 

szkoły w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę, zgodnie  

z obowiązującym "Regulaminem wycieczek szkolnych"; 

9) pełnią dyżury podczas przerw zgodnie z obowiązującym "Regulaminem 

dyżurów";  

10) mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać "Procedur postępowania  

w sytuacjach trudnych" obowiązujących w szkole oraz przepisów BHP. 

 

§ 23 
Zadania zespołów nauczycielskich 

1. W szkole powołuje się zespoły przedmiotowe i doraźne (problemowe i zadaniowe) 

oraz zespół wychowawczy. 

2. Zespół przedmiotowy funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. 

Dyrektor Szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu 

przedmiotowego.  
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3. Zespoły doraźne powołuje Dyrektor do wykonania okresowego zadania lub 

rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu. 

4. Pracą każdego zespołu stałego kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora 

Szkoły.  

5. Zadania zespołów mogą dotyczyć: 

1) korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych; 

2) opracowania szczegółowych kryteriów oceniania uczniów; 

3) opiniowania przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych 

programów nauczania; 

4) opiniowania programów z zakresu kształcenia ogólnego przed 

dopuszczeniem ich do użytku szkolnego; 

5) rozwiązywania problemów wychowawczych; 

6) realizacji zadań doraźnych. 

 

§ 24 
Zadania wychowawcy 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednego  

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego dalej wychowawcą. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy, wychowawca powinien opiekować 

się danym oddziałem przez cały etap edukacyjny, szczególnie w klasach I – III. 

3. Formy realizacji zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane 

do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami. 

5. W celu realizacji swoich zadań wychowawca: 

1) otacza opieką indywidualną każdego wychowanka, planuje i organizuje 

wspólnie z rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące zespół 

uczniowski oraz ustala treść i formę zajęć tematycznych na zajęciach  

z wychowawcą; 

2) wdraża uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 

higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa  

w szkole i poza szkołą; 

3) współpracuje z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia; 

4) wnioskuje o opiekę i pomoc materialną dla  uczniów; 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu włączenia ich w sprawy grupy 

przedszkolnej, klasy i szkoły i współdziałania w sprawach 

wychowawczych; 

6) uczestniczy w spotkaniach z rodzicami i konsultacjach, informując ich  

o postępach w nauce i zachowaniu uczniów; 

7) koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla powierzonych mu 

wychowanków. 

6. Wychowawca prowadzi dokumentację  i wykonuje inne czynności administracyjne 

dotyczące oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami, poleceniami  

i zarządzeniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

 

  



17 
 

§ 25 
Zadania innych pracowników szkoły 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi, których kwalifikacje 

oraz zasady zatrudnienia określają odrębne przepisy. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do tworzenia bezpiecznego otoczenia  

i przestrzegania zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo. 

3. W przypadku sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, pracownicy szkoły mają 

obowiązek zgłaszania zaistniałych sytuacji nauczycielowi, wychowawcy lub 

Dyrektorowi Szkoły. 

4. W szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników obsługi: 

1) woźna; 

2) woźna oddziałowa; 

3) sprzątaczka; 

4) pomoc nauczyciela; 

5) robotnik do prac lekkich. 

5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza 

Dyrektor Szkoły.  

6. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa "Regulamin Pracy 

Szkoły". 

7. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP. 

 

§ 26 
Zadania wicedyrektora 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. W czasie, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, wicedyrektor 

przejmuje wszystkie jego zadania i kompetencje. 

3. Dyrektor kieruje szkołą przy pomocy wicedyrektora, który wspomaga Dyrektora  

w kierowaniu szkołą zgodnie z ustalonym przydziałem czynności  

i odpowiedzialności przed nim za wykonanie powierzonych zadań. 

 

§ 27 
Zadania nauczyciela bibliotekarza 

1. Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy w szczególności: 

1) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, czytelni oraz do 

pracowni przedmiotowych; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo; 

3) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od 

indywidualnych zainteresowań i potrzeb; 

4) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami  

w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły; 

5) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów i przygotowanie ich do 

samokształcenia; 

6) udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, zbiorów zgodnie 

z obowiązującym w szkole "Regulaminem biblioteki"; 

7) składanie do Dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki  

i oceny stanu czytelnictwa w szkole; 

8) doskonalenie własnego warsztatu pracy; 

9) dokonywanie inwentaryzacji księgozbioru; 
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10) prowadzenie lekcji bibliotecznych dla uczniów; 

11) stwarzanie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi; 

12) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną uczniów; 

13) wykonywanie innych poleceń Dyrektora wynikających z potrzeb szkoły. 

 

§ 28  
Zadania logopedy 

1. Nauczyciel – logopeda współpracuje z nauczycielami poszczególnych oddziałów 

przedszkolnych oraz wychowawcami klas i nauczycielami zatrudnionymi w szkole. 

2. Do zadań nauczyciela logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych 

w celu ustalenia stanu mowy uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci  

i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej 

zaburzeń; 

3) obserwacja i ocena postępów dziecka; 

4) prowadzenie zajęć instruktażowych dla nauczycieli i rodziców; 

5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

6) wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

7) systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji; 

8) dbanie o warsztat pracy; 

9) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach współpracy  

z różnymi instytucjami; 

10) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami 

sprawującymi opiekę nad dzieckiem; 

11) wykonywanie innych poleceń Dyrektora wynikających z potrzeb  

oddziałów przedszkolnych i szkoły. 

 

§ 29 
Zadania nauczyciela –  wychowawcy świetlicy 

1. Nauczyciel – wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas  

i nauczycielami zatrudnionymi w szkole oraz rodzicami. 

2. Do obowiązków nauczyciela – wychowawcy świetlicy należy: 

1) sprawowanie opieki i prowadzenie zajęć dla uczniów korzystających ze 

świetlicy szkolnej; 

2) dbanie o wszechstronny rozwój uczniów poprzez rozwijanie ich 

zainteresowań; 

3) organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy 

umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności 

w nauce; 

4) wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu; 

5) kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia; 

6) prowadzenie dziennika zajęć; 

7) realizowanie zadań zgodnie z planem pracy świetlicy; 

8) odnotowywanie obecności uczniów na zajęciach; 
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9) kontrolowanie wyjścia ucznia do domu z osobą wskazaną w oświadczeniu 

rodziców;  

10) utrzymywanie stałego kontaktu i współpraca z rodzicami celem 

rozwiązywania pojawiających się trudności wychowawczych; 

11) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci; 

12) wykonywanie  innych poleceń Dyrektora wynikających z potrzeb szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

UCZNIÓW 

 

§ 30 
Ogólne zasady systemu 

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy. Klasyfikacja śródroczna dokonywana 

jest w styczniu, a roczna – w czerwcu każdego roku. 

2. Wychowawca skutecznie zawiadamia rodziców o przewidywanej  rocznej ocenie  

zachowania  i przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych w terminie  14 

dni  przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

3. Rodzic potwierdza podpisem zapoznanie się z propozycją ocen przewidywanych  

i zwraca dokument wychowawcy. 

4. Na 3 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika oceny z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenę zachowania. 

5. Przy ocenianiu obowiązuje: 

1) I etap edukacyjny – ocena opisowa bieżąca, śródroczna i roczna w postaci 

informacji dla rodziców, 

2) II etap edukacyjny – ocena bieżąca, śródroczna, roczna i końcowa 

wyrażona stopniem w skali 1 – 6.  

6. Liczba ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia z każdego przedmiotu w ciągu 

semestru nie może być mniejsza niż 3. 

7. Szczegółowe wymagania w ramach każdego przedmiotu opracowuje nauczyciel  

na podstawie podstawy programowej i Szkolnego Zestawu Programów w terminie 

do 15 września bieżącego roku szkolnego.  

8. Celem Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, zwanych dalej WZO jest 

diagnozowanie, ocenianie, informowanie ucznia i rodzica o poziomie osiągnięć 

edukacyjnych i zachowaniu ucznia, o jego postępach i trudnościach w nauce oraz  

o specjalnych uzdolnieniach, jak również umożliwienie nauczycielom doskonalenia 

organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

9. WZO zapewnia uczniom jasne i upublicznione kryteria ocen, takie same zasady 

oceniania na wszystkich przedmiotach, możliwość samooceny, rzetelną informację 

zwrotną, indywidualność oceniania, obiektywizm oraz wspieranie kreatywności  

w procesie oceniania. 

10. WZO zapewnia rodzicom prostotę i jasność w zrozumieniu systemu, jawność 

kryteriów oceniania, możliwość częstej informacji zwrotnej o postępach ucznia. 

11. WZO zapewnia nauczycielom różnorodność źródeł  informacji o uczniu, a także 

łatwość w stosowaniu metod, form i technik oceniania. 
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12. Uczeń w ciągu jednego tygodnia może mieć co najwyżej 3 sprawdziany/prace 

klasowe, pisane w różnych dniach i zapowiedziane z tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

13. Jeśli sprawdziany/prace klasowe przeprowadzone zostały podczas nieobecności 

ucznia, uczeń zobowiązany jest uzupełnić zaległą pracę w terminie do 14 dni.  

14. Na początku roku szkolnego nauczyciele i wychowawcy oddziałów zapoznają 

uczniów i rodziców z WZO oraz z przedmiotowymi zasadami oceniania.  

15. Zasady oceniania z religii i/lub etyki regulują odrębne przepisy.  

16. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną przez siebie 

ocenę: 

1) na wniosek ustny, który może dotyczyć każdej oceny, nauczyciel udziela 

uzasadnienia ustnie; 

2) na pisemny wniosek rodziców, który może dotyczyć tylko rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, nauczyciel dokonuje uzasadnienia pisemnego.  

17. W szkole może być prowadzony dziennik lekcyjny w formie elektronicznej. 

18. Prace pisemne uczniów przechowywane są do końca roku szkolnego. 

19. Statut Szkoły Podstawowej w Łężanach wraz z WZO dostępny jest w gabinecie 

Dyrektora Szkoły, w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły. 

 

 

§ 31 
Kryteria oceniania zachowania 

1. Ocena  zachowania w pierwszym etapie edukacyjnym jest oceną opisową, opartą  

na wnikliwej obserwacji nauczyciela. 

2. Oceny  zachowania w drugim etapie edukacyjnym wystawiane są wg skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. W klasach IV – VIII przyjmuje się punktowy system oceny  zachowania. 

4. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych ani na promocję 

ucznia i ukończenie szkoły. 

5. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania. 

6. Ostateczną ocenę  zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z innymi 

członkami Rady Pedagogicznej, uczniami danej klasy oraz ocenianym uczniem,  

z zastrzeżeniem § 32  ust. 10. 

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej  zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

8. Uczeń ma możliwość dokonania samooceny. 

9. Kryteria obowiązujące przy wystawianiu oceny  zachowania to: wywiązywanie się 

z obowiązków ucznia, postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, 

dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej,  

o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godne, kulturalne 

zachowanie się w szkole i poza nią oraz okazywanie szacunku innym osobom. 
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§ 32 
Wymagania na poszczególne oceny  zachowania (śródroczne i roczne) 

1. Podstawą do ustalenia oceny z zachowania jest liczba zdobytych przez ucznia 

punktów. 

2. Uczeń rozpoczyna każdy okres dysponując pulą 100 punktów. 

3. Liczba punktów ulega zwiększeniu za: 

1) osiągnięcia ucznia na forum szkoły:  

a) udział tylko w konkursach szkolnych (1 – 5); 

b) udział w konkursach szkolnych i zdobycie tytułu laureata (8 – 10). 

2) pozaszkolne osiągnięcia ucznia: 

a) laureat etapu gminnego konkursu (15); 

b) laureat etapu powiatowego konkursu (20); 

c) laureat konkursu wojewódzkiego (25); 

d) udział w zawodach sportowych (1 – 5); 

e) zdobycie od I – III miejsca w zawodach sportowych (8 – 10). 

3) pracę społeczną na rzecz klasy: 

a) aktywność w zespole klasowym (2 – 10); 

b) wykonanie gazetki ściennej (2 – 5); 

c) przygotowanie pomocy naukowych (2 – 5); 

d) pomoc w nauce (5 – 10); 

e) pomoc w organizacji imprezy klasowej (2 – 10); 

f) efektywna działalność w samorządzie klasowym (do 20). 

4) pracę społeczną na rzecz szkoły: 

a) udział w apelu lub uroczystości szkolnej (5 – 10); 

b) przygotowanie apeli i uroczystości szkolnych (np. dekoracja, kostiumy, 

rekwizyty) (5 – 10); 

c) systematyczna pomoc w ciągu całego semestru (np. pomoc w 

bibliotece szkolnej, praca w sklepiku szkolnym, itp.) (5 – 20); 

d) efektywna działalność w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych (np. 

SKS, kółka zainteresowań) (1 – 20); 

e) aktywna praca w organizacjach szkolnych (np.: Samorząd Uczniowski, 

drużyna harcerska, Szkolny Klub Wolontariatu) (5 – 20); 

f) wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej (2 – 10). 

5) pracę na rzecz środowiska: 

a) zbiórkę surowców wtórnych; ***  

b) udział w akcjach na rzecz środowiska  (5 – 10); 

c) akcje charytatywne (2 – 10); 

d)  dbanie o porządek  w miejscach pamięci narodowej (5 – 10); 

e) udział w akademii środowiskowej (10 – 20); 

f) inne pozytywne działania na rzecz szkoły i społeczności szkolnej  

(2 – 10) . 

4. Liczba punktów ulega zmniejszeniu, jeżeli uczeń: 

1) niewłaściwie zachowuje się w czasie lekcji (np. rozmawia z kolegami, nie 

wykonuje poleconych zadań) (2 – 5); 

2) niestosownie zachowuje się podczas przerw śródlekcyjnych (np. biega, 

hałasuje, zaczepia innych) (2 – 5); 

3) niewłaściwie zachowuje się na wycieczkach oraz imprezach szkolnych lub 

pozaszkolnych (5 – 10); 

4) nie wypełnia obowiązków dyżurnego (2); 

5) nie reaguje na zwróconą uwagę (2 – 10); 
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6) arogancko zachowuje się wobec kolegów (5 – 10); 

7) arogancko zachowuje się wobec dorosłych (5 – 15); 

8) używa wulgaryzmów, ubliża koledze (5); 

9) agresywnie zachowuje się względem kolegów, bierze udział w bójkach lub 

je wywołuje (5 – 20); 

10) naraża zdrowie i bezpieczeństwo swoje lub cudze (5 – 20); 

11) nie zmienia obuwia (2); 

12) wychodzi na podwórko szkolne bez pozwolenia nauczyciela (5); 

13) opuszcza samowolnie teren szkoły (5); 

14) spóźnia się na zajęcia lekcyjne (za każde nieusprawiedliwione spóźnienie) 

(1); 

15) ucieka z lekcji (8); 

16)  ma nieusprawiedliwione nieobecności (1 dzień – 5 pkt.); 

17) wagaruje (udokumentowane wagary) (15); 

18) przebywa bez uzasadnionego powodu na terenie szkoły przed i po lekcjach 

(3); 

19) przebywa bez zgody nauczyciela w klasie podczas przerwy ( 2); 

20)  na terenie szkoły, podczas imprez szkolnych i wycieczek pali papierosy, 

pije alkohol, używa środków odurzających i narkotyków lub nakłania 

innych do tych czynów (20); 

21) nie przynosi pomocy szkolnych (2); 

22) kradnie (przy interwencji policji – obniżenie zachowania do nagannego 

decyzją Rady Pedagogicznej) (15 – 20); 

23) wyłudza np. pieniądze (10 – 15); 

24) fałszuje dokumenty (10 – 20); 

25) niszczy mienie szkolne lub mienie innych osób na terenie szkoły 

(zobowiązany jest do zwrócenia kosztów) (2 – 20); 

26) kłamie, oszukuje (5 – 20); 

27) zaśmieca szkołę i jej otoczenie (2 – 5); 

28) bez zgody nauczyciela przebywa w sklepiku (2 – 5); 

29)  ma nieodpowiedni wygląd – strój (odsłonięty brzuch lub plecy, zbyt 

krótka spódniczka lub spodenki, głęboki dekolt), fryzura (ekstrawagancka 

fryzura, farbowane włosy), stosowanie makijażu, malowanie paznokci  

(2 – 20); 

30) używa bez pozwolenia telefonu komórkowego na terenie szkoły do 

robienia zdjęć, nagrywania i korzystania z gier (10); 

31) używa  tabletu,  aparatu cyfrowego lub innego urządzenia elektronicznego 

bez zgody nauczyciela (5 – 10); 

32) celowo dezorganizuje pracę nauczyciela na lekcji (10); 

33) narusza godność osobistą nauczyciela słowem lub czynem (20); 

34) nie wypełnia poleceń nauczyciela i wychowawcy (2 – 5); 

35) narusza społecznie przyjęte  normy ( 2 – 20). 

5. Wychowawca może przyznać uczniowi dodatkowo po 10 punktów za: 

osobowościowy wzór do naśladowania (pozytywnie wpływa na klasę), wyjątkową 

kulturę osobistą, wzorową frekwencję.  

6. Przy ustalaniu wzorowej frekwencji ucznia dopuszcza się 3 usprawiedliwione 

godziny nieobecności w ciągu całego roku szkolnego, a także 1 dzień nieobecności 

spowodowanej badaniem w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Roczną ocenę  zachowania ustala się na podstawie średniej punktów uzyskanych 

przez ucznia w I i II okresie.  
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8. Zachowania wzorowego w I semestrze nie może uzyskać uczeń, który otrzymał 

więcej niż 5 punktów ujemnych. Zachowania wzorowego na koniec roku szkolnego 

nie może uzyskać uczeń, który jednorazowo uzyskał więcej niż 5 punktów 

ujemnych oraz uczeń, którego średnia punktów ujemnych uzyskanych w ciągu 

całego roku szkolnego jest większa niż 5. 

9. Zachowania bardzo dobrego w I semestrze nie może uzyskać uczeń, który 

jednorazowo otrzymał więcej niż 10 punktów ujemnych oraz uczeń, który  

w semestrze  otrzymał w sumie 20 punktów ujemnych. Zachowania bardzo 

dobrego na koniec roku szkolnego nie może uzyskać uczeń, który jednorazowo 

uzyskał więcej niż 10 punktów ujemnych oraz uczeń, którego średnia punktów 

ujemnych uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego jest większa niż 20. 

10. Za rażące naruszenie regulaminu szkoły, na wniosek wychowawcy, Dyrektor 

Szkoły może udzielić na apelu upomnienia lub nagany. Konsekwencją nagany jest 

ocena nieodpowiednia z zachowania, bez względu na ilość punktów zdobytych 

przez ucznia. 

11. Uczeń, który na wskutek nagany otrzymał zachowanie nieodpowiednie  

w I semestrze i znacznie poprawił swoje zachowanie, co przekłada się na 

odpowiednią liczbę punktów dodatnich, może na koniec roku szkolnego za zgodą 

Rady Pedagogicznej  uzyskać zachowanie co najwyżej poprawne. 

12. Na koniec semestru i koniec roku punkty uzyskane przez ucznia przeliczane są  

na oceny z zachowania według skali: 
 

  wzorowe – ponad 200 pkt 

  bardzo dobre – 200 – 150 pkt 

  dobre – 149 – 100 pkt 

  poprawne – 99 – 50 pkt 

  nieodpowiednie – 49 – 0 pkt 

  naganne – poniżej 0 pkt 

*** 

Makulatura: 

- 3 – 5 kg           – 2 pkt 

- 6 – 10 kg         – 3 – 5 pkt 

- 11 – 15 kg       – 7 pkt 

- powyżej 15 kg – 10 pkt 

 

Puszki aluminiowe: 

- 5 sztuk                 – 1 pkt 

- powyżej 50 sztuk – 10 pkt 

 

Baterie: 

- 5 sztuk – 1 pkt 

- powyżej 50 sztuk – 10 pkt 

 

Plastikowe nakrętki – max. 10 pkt  
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§ 33 
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 
Warunki:  

1. Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej oceny niż przewidywana, jeśli: 

1) jego ocena śródroczna była tylko o stopień niższa od tej, którą uczeń chce 

uzyskać na koniec roku; 

2) w wyznaczonym czasie jego zachowanie spełniać będzie warunki oceny,  

o którą się ubiega i w „Zeszycie uwag” nie odnotowane zostaną negatywne, 

tylko pozytywne uwagi; 

3) w wyznaczonym okresie uczeń szczególnie będzie się starał udowodnić, że 

jego zachowanie spełnia warunki na ocenę, o którą się ubiega według ustalonej  

w naszej szkole skali. 

Tryb: 

1. 16 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy informuje ucznia o przewidywanej ocenie  zachowania. 

2. Uczeń zgłasza wychowawcy (ustnie) chęć wypracowania sobie oceny wyższej niż 

przewidywana w ciągu 3 dni od uzyskania informacji. 

3. Nauczyciel określa warunki, które uczeń musi spełnić, aby uzyskać wyższą ocenę 

niż przewidywana wcześniej. 

4. 3 dni przed klasyfikacją wychowawca dokonuje oceny z zachowania na podstawie 

„Zeszytu uwag”, opinii nauczycieli i uczniów. 
 

§ 34 
Zastrzeżenia co do ustalonej (wpisanej do dziennika) oceny  zachowania 

  

Warunki:  

1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, co do wystawionej (ustalonej) rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

jeśli: 

1) został naruszony tryb wystawiania tej oceny, tzn. przy jej ustalaniu zostały 

naruszone prawne zasady; 

2) nie zostali w terminie powiadomieni o przewidywanej ocenie. 

Tryb: 

1. Nauczyciele obserwują zachowanie ucznia w ciągu całego roku, odnotowując 

swoje uwagi (zarówno pozytywne jak i negatywne) w „Zeszycie uwag" według 

zamieszczonego wzoru: 
 

Imię i nazwisko ucznia 

 
Data Za co Ilość punktów Podpis nauczyciela 

    

 

2. O każdej wpisanej uwadze nauczyciel informuje ucznia. 

3. Na zebraniach z rodzicami lub w miarę potrzeb na indywidualnym spotkaniu, 

nauczyciel informuje rodzica o zachowaniu ich dziecka. 
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4. 16 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy informuje ucznia, a 14 dni przed posiedzeniem rodzica  

(w czasie zebrania lub w inny sposób) o przewidywanej ocenie  zachowania  

i wpisuje tę ocenę w dzienniku w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej. 

5. O przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej wychowawca klasy 

informuje ucznia i rodziców 1 miesiąc przed klasyfikacją. 

6. Uczeń lub jego rodzice mają możliwość zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczynić to powinni pisemnie  

wraz z uzasadnieniem nie później jednak niż w terminie  2 dni roboczych  od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych na ręce Dyrektora 

Szkoły. 

7. Po rozpatrzeniu wniosku i ustaleniu, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor zobowiązany jest powołać  komisję, która ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną   zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, 

w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku 

nieobecności dwóch członków komisji, głosowanie uważa się za ważne.  

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

8. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału;  

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog (jeżeli jest zatrudniony w szkole); 

5) psycholog (jeżeli jest zatrudniony w szkole); 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna i nie może być niższa od wcześniej ustalonej. 

10. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę  zachowania wraz z uzasadnieniem. 

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.  
 

§ 35 
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z poszczególnych 

przedmiotów  ustala się wg skali: 

1) stopień celujący             6 

2) stopień bardzo dobry     5 

3) stopień dobry                 4 

4) stopień dostateczny       3 

5) stopień dopuszczający  2 
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6) stopień niedostateczny  1 

2. Każdą ocenę cząstkową uczeń może otrzymać z plusem „+” lub minusem „–„. 

3. Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie „+” i „–”. „Plusy” w ocenach 

cząstkowych stosuje się w przypadku nieznacznego przekroczenia  przez ucznia 

wymagań edukacyjnych  wyznaczonych dla danej oceny. „Minusy” w ocenach 

cząstkowych stosuje się w wypadku drobnych, niemających  merytorycznego 

znaczenia uchybień.  

4. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (–) za nieprzygotowanie 

do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. 

Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony  

w przedmiotowych zasadach oceniania. 

5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

1) dysponuje wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza 

program nauczania przedmiotu w danej klasie; 

2) rozwiązuje zadania i ćwiczenia wykraczające poza program danej klasy; 

3) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami  

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu 

nauczania danej klasy; 

4) osiąga sukcesy w konkursach interdyscyplinarnych szkolnych  

i pozaszkolnych; 

5) potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy; 

6) jest aktywny i zaangażowany w poszukiwaniu informacji; 

7) interesuje się tematami wynikającymi z realizacji programu, co uwidacznia 

się w samodzielnych i twórczych, niejednokrotnie nietypowych 

rozwiązaniach i sprawnym wyciąganiu ciekawych wniosków; 

8) jego wiedza i umiejętności „przekładają” się na oceny cząstkowe głównie 

celujące i bardzo dobre. 

6. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) osiągnął poziom wymagań koniecznych, podstawowych, rozszerzonych 

 i dopełniających; 

2) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania zadań i problemów  

w nowych sytuacjach; 

3) samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte 

programem nauczania; 

4) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

5) bierze udział w konkursach interdyscyplinarnych szkolnych  

i pozaszkolnych; 

6) wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji; 

7) otrzymywał oceny cząstkowe głównie bardzo dobre i dobre. 

7. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) osiągnął poziom wymagań koniecznych, podstawowych i rozszerzonych; 

2) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w praktyce; 

3) samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, 

natomiast trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; 

4) jest aktywny w czasie lekcji; 

5) otrzymywał oceny cząstkowe głównie dobre, bardzo dobre i dostateczne. 

8. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) osiągnął poziom wymagań koniecznych i podstawowych; 

2) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł 

informacji; 
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3) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  

o średnim stopniu trudności; 

4) w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym; 

5) otrzymywał oceny cząstkowe głównie dostateczne i dopuszczające.  

9. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

1) osiągnął poziom wymagań koniecznych dla danej klasy jako niezbędne 

do kontynuacji nauki; 

2) rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności; 

3) ma braki, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania podstawowej wiedzy 

w ciągu dalszej nauki; 

4) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu 

trudności; 

5) rokuje nadzieje na uzupełnienie braków do poziomu dostatecznego; 

6) otrzymywał oceny cząstkowe głównie dopuszczające i niedostateczne. 

10. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

1) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiające mu dalsze 

zdobywanie wiedzy; 

2) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności, 

nawet przy pomocy nauczyciela; 

3) nie wykazuje chęci do pracy nad uzupełnieniem swoich braków; 

4) uzyskiwał oceny cząstkowe głównie niedostateczne.  

11. Szczegółowe kryteria oceniania z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalone są w przedmiotowych zasadach oceniania. 

12. Nauczyciel ocenia ucznia, uwzględniając jego możliwości i potrzeby edukacyjne. 

13. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania 

fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

§ 36 

1. W ciągu okresu ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:  

Formy aktywności Kod zapisu w dzienniku Waga uzyskanej oceny  

Wypracowania klasowe, zadania 

klasowe, prace klasowe, testy, 

w szczególności sprawnościowe, 

sprawdziany  

S 4 

Odpowiedź ustna, śpiew O 3 

Krótkie sprawdziany pisemne – 

kartkówki 
K 1 – 3  

Dłuższe zadanie domowe DZD 2 

Prace autorskie, zadania dodatkowe ZD 2 
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Ćwiczenia praktyczne CP 3 

Estetyka zeszytu ZE 1 

Zadanie domowe Z 1 

Aktywność A 1 

Ortografia ORT 2 

Projekt P 2 

Recytacja R 2 

Przygotowanie do lekcji PL 1 

2. Nauczyciele mogą stosować wagi dostosowane do specyfiki przedmiotu,  zawarte 

w przedmiotowych zasadach oceniania.  

§ 37 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest:  

1) średnią ważoną ocen uzyskanych w wyniku oceniania bieżącego (ocen 

cząstkowych) dla oceny śródrocznej (za I okres); 

2) średnią arytmetyczną obliczoną ze średniej ważonej ocen uzyskanych  

w wyniku oceniania bieżącego w II okresie i  średniej ważonej będącej 

podstawą dla oceny śródrocznej (za I okres)  ( dla oceny rocznej). 

2. Ocenom cząstkowym przyporządkowuje się następujące wartości liczbowe przy 

obliczaniu średniej ważonej: 
 

Ocena 

cząstkowa 
6 -6 +5 5 -5 +4 4 -4 +3 3 -3 +2 2 -2 +1 1 

Wartość 

liczbowa 

do 

obliczenia 

średniej 

ważonej 

6,00 5,75 5,50 5,00 4,75 4,50 4,00 3,75 3,50 3,00 2,75 2,50 2,00 1,75 1,50 1,00 

 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wystawia się na podstawie średniej 

ważonej, według schematu: 

Średnia ważona Ocena śródroczna lub roczna 

5,2 i większa celujący 
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od 4,75 do 5,19 bardzo dobry 

od 3,75 do 4,74 dobry 

od 2,75 do 3,74 dostateczny 

od 1,75 do 2,74 dopuszczający 

do 1,74 niedostateczny 

4. Nauczyciel ma możliwość podniesienia oceny laureatom konkursów 

przedmiotowych, sportowych i artystycznych. 

5. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę.  

6. Na klasyfikacyjną ocenę śródroczną i roczną uczeń pracuje systematycznie.  Nie 

ma możliwości zmiany tej oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się  

z całej partii materiału. 

7. W wyjątkowych przypadkach, jeśli średnia ważona ma wartość zbliżoną do oceny 

wyższej, nauczyciel może podwyższyć ocenę o jeden stopień, biorąc pod uwagę 

aktywność ucznia na lekcji i jego zaangażowanie w naukę. 

8. Ostateczną decyzję o wystawionej ocenie podejmuje nauczyciel. 
 

§ 38 
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez 

nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

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

i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen 

cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  

1) uczeń miał wszystkie nieobecności usprawiedliwione (np. chorował lub 

przebywał w sanatorium lub z innych ważnych przyczyn nie uczęszczał przez 

pewien czas do szkoły i w związku z tym uzyskane przez niego oceny 

cząstkowe są niższe od jego możliwości i oczekiwań); 

2) ocena śródroczna była tylko o stopień niższa od tej, którą uczeń chce uzyskać 

na koniec roku; 

3) uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form 

sprawdzianów i prac pisemnych; 

4) uczeń skorzystał z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, 

w tym – konsultacji indywidualnych. 

4. Tryb: 

1) 16 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciel danego przedmiotu informuje ucznia o przewidywanej ocenie 

na koniec roku; 

2) uczeń zgłasza nauczycielowi ustnie, w ciągu 3 dni od uzyskania informacji, 

chęć wypracowania sobie oceny wyższej niż przewidywana; 

3) w przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 3, 

nauczyciel przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy; 
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4) nauczyciel określa zakres materiału oraz czas, w którym uczeń ma opanować  

i uzupełnić braki w wiadomościach i umiejętnościach; 

5) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych  

w ustępie 3 albo niespełnienia wymaganego terminu,  prośba ucznia zostaje 

odrzucona, a nauczyciel podaje przyczynę jej odrzucenia; 

6) uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 3 dni przed rocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do 

przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu 

pisemnego;  

7) sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje 

dołączony do dokumentacji nauczyciela; 

8) poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian 

został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą; 

9) ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej, 

niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach 

poprawy. 

§ 39 

Zastrzeżenia, co do ustalonej oceny z przedmiotu 
 

1. Warunki: 

1) rodzice dziecka mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, co do 

wystawionej (ustalonej) rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, jeśli: 

a) został naruszony tryb wystawiania tej oceny, tzn. przy jej ustalaniu zostały 

naruszone prawne zasady; 

b) nie zostali w terminie powiadomieni o przewidywanej ocenie. 

2. Tryb: 

1)  o każdej uzyskanej przez ucznia ocenie cząstkowej nauczyciel informuje 

ucznia i rodzica (w czasie spotkań z rodzicami, konsultacji lub w inny sposób); 

2) 16 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciel danego przedmiotu informuje ucznia, a wychowawca klasy 14 dni 

przed posiedzeniem rodzica (w czasie zebrania lub w inny sposób)  

o przewidywanej ocenie z przedmiotu i nauczyciel wpisuje tę ocenę w 

dzienniku w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej; 

3) na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciel ustala i wpisuje oceny roczne; 

4) o przewidywanej ocenie niedostatecznej z danego przedmiotu nauczyciel 

powinien powiadomić ucznia i rodzica 1 miesiąc przed klasyfikacją; 

5) uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia – co do ustalonej oceny z 

zajęć edukacyjnych. Uczynić to powinni pisemnie  wraz z uzasadnieniem nie 

później jednak niż w terminie  2 dni roboczych  od dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych na ręce Dyrektora Szkoły; 

6) po rozpatrzeniu wniosku i ustaleniu, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalenia tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, informatyki,  techniki 

oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; 
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7) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Sprawdzian 

przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń; 

8) jeśli z ważnych przyczyn uczeń nie mógł zgłosić się na sprawdzian, ustala się 

kolejny termin,  w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami; 

9) w skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły albo inny  nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10) nauczyciel, o którym mowa w ust.2 pkt 9, litera b może być zwolniony  

z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych 

przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor Szkoły powołuje do komisji innego 

nauczyciela; 

11) ustalona przez komisję ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. Ocen ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny; 

12) z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera: 

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

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

d) imię i nazwisko ucznia; 

e) zadania sprawdzające; 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen; 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań 

praktycznych.  

. 

 

§ 40 
Egzamin klasyfikacyjny 

1. Jeśli uczeń nie uczęszczał na zajęcia lekcyjne (z różnych powodów) i jego 

nieobecności przekraczają połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym 

planie nauczania może nie być klasyfikowany z kilku lub wszystkich zajęć. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny, natomiast na egzamin klasyfikacyjny ucznia, który miał 

nieobecności nieusprawiedliwione, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę. 

3. Pisemny wniosek rodziców ucznia o egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w 

ust. 2 wraz z uzasadnieniem musi wpłynąć do Dyrektora Szkoły przed 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, natomiast 

egzamin z plastyki, muzyki, techniki/zajęć technicznych, informatyki/zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych  

w terminach uzgodnionych z uczniem i jego rodzicami.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, 

w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takiego samego lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;  
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3) w czasie egzaminu mogą być obecni rodzice.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, 

zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Do protokołu dołącza się prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych 

odpowiedziach i wykonanych zadaniach praktycznych. Protokół jest załącznikiem 

do arkusza ocen. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

13. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

 

§ 41 
Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji  

o postępach i trudnościach ucznia w nauce 

1. Rodzice dziecka mają możliwość uzyskania informacji o postępach i trudnościach 

dziecka w nauce, jeśli: 

1) dziecko przez dłuższy czas nie uczęszczało do szkoły (obecności 

usprawiedliwione i nieusprawiedliwione); 

2) mają specjalne życzenie, aby uzyskać informację o dziecku; 

3) dziecko wyraźnie opuściło się w nauce lub sprawia trudności wychowawcze 

 (na wezwanie nauczyciela); 

4) nauczyciel zorganizuje terminowe spotkania z rodzicami. 

2. Sposoby przekazywania informacji: 

1) zebrania ogólne; 

2)  spotkania i rozmowy z wychowawcą; 

3) indywidualne spotkanie, konsultacje z rodzicami; 

4) rozmowy telefoniczne; 

5) „Zeszyt kontaktów”; 

6) dziennik elektroniczny. 

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez oddziały przedszkolne  

i szkoły informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich 
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dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób 

przekazywania tych informacji. 

4. Sprawdzone i ocenione prace ucznia są udostępnione do wglądu rodzicom podczas 

konsultacji i spotkań z wychowawcą bez możliwości ich kopiowania i utrwalania  

w jakiejkolwiek formie. 

5. 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 w szkole 

w terminie i miejscu określonym przez nauczyciela, bez możliwości ich  

kopiowania i utrwalania w jakiejkolwiek formie. 

 

§ 42 
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 

 Klasy I – III 

 

1. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  

z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.  

2. Zanim nauczyciel sformułuje ocenę opisową roczną prowadzi ocenianie bieżące. 

3. Ocena opisowa ma spełniać 3 podstawowe funkcje: 

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

nauczyć, jakie zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki był wkład jego 

pracy; 

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

efekty; 

3) motywującą – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, wskazuje  

na możliwość osiągnięcia sukcesu oraz dodaje dziecku wiary we własne 

siły. 

4. Bieżącemu ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie: 

1) mówienia i słuchania; 

2) czytania; 

3) pisania; 

4) umiejętności matematycznych; 

5) umiejętności rozpoznawania i rozumienia zjawisk społeczno – 

przyrodniczych; 

6) działań plastycznych i technicznych oraz muzycznych; 

7) sprawności fizycznej; 

8) umiejętności komputerowych; 

9) znajomości języka obcego. 

5. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 

1 uwzględnia  poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności  

z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

6. W przypadku oceniania bieżącego stosuje się komentarz ustny i pisemny (np.  

w zeszytach i na sprawdzianach). Najczęściej stosuje się komentarz ustny w formie 

pochwały, informacji co jest dobrze, co źle, nad czym należy jeszcze popracować. 

Stosuje się również umowne znaczki graficzne w formie naklejek, rysunków jako 

„nagrody” za wykonane zadanie – często z komentarzem słownym. 
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7. Ocenianie bieżące prowadzi się również w dziennikach lekcyjnych w formie 

umownych znaków cyfrowych: 6,5,4,3,2,1 ze znakami „+” lub „ – „  Należy jednak 

pamiętać, że nie są to oceny, lecz sposób gromadzenia informacji potrzebnych 

nauczycielowi do skonstruowania oceny opisowej rocznej lub informacji 

śródrocznej dla rodziców i uczniów. 

 

Klasy IV-VIII  

 

1. W klasach IV - VIII ocenia się następujące formy celem sprawdzenia wiadomości 

i umiejętności uczniów: 

1) wypracowania klasowe, zadania klasowe, prace klasowe, testy, w szczególności 

sprawnościowe, sprawdziany;  

2) odpowiedź ustną, śpiew; 

3) krótkie sprawdziany pisemne – kartkówki; 

4) dłuższe zadanie domowe; 

5) prace autorskie, zadania dodatkowe; 

6) ćwiczenia praktyczne; 

7) estetykę zeszytu; 

8) zadanie domowe; 

9) aktywność; 

10) testy i sprawdziany ortograficzne;  

11) projekt; 

12) recytację poezji i prozy; 

13) przygotowanie do lekcji. 

2. W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dopuszcza się inne 

sposoby sprawdzania ich osiągnięć, w zależności od indywidualnych potrzeb 

dziecka. 

3. Częstotliwość oceniania:  

1) odpowiedzi ustne na każdej lekcji; 

2) odpowiedzi pisemne: 

a) kartkówki, maksymalnie do 15 minut, bez zapowiedzi obejmujące bieżący 

materiał (częstotliwość dowolna); 

b) sprawdziany/prace klasowe obejmujące większą partię materiału, np. po 

zakończeniu działu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; 

c) w ciągu jednego tygodnia mogą odbyć się nie więcej niż 3 sprawdziany; 

jednego dnia może być zaplanowany tylko jeden sprawdzian. 

4. Uczeń może z własnej inicjatywy poprawić jednokrotnie otrzymaną ocenę  

w terminie do 14 dni. 

5. W przypadku nieobecności ucznia podczas pisemnych prac klasowych, uczeń ma 

obowiązek w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły, zwrócić się do nauczyciela  

o ustalenie terminu  zaliczenia  zaległej pracy klasowej/sprawdzianu. W przypadku 

niewywiązania się  z ustalonych terminów, uczeń otrzymuje w dzienniku wpis  0 - 

wliczane później do średniej ważonej. 

6. W razie długotrwałej nieobecności ucznia z przyczyn losowych (sanatorium, 

dłuższe nieobecności spowodowane chorobą itp.) warunki uzyskiwania ocen 

cząstkowych są ustalane indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. 

7. Nauczyciel oddaje poprawione sprawdziany i kartkówki jak najwcześniej, jednak 

nie później niż 14 dni  po napisaniu sprawdzianu lub kartkówki. Uczeń otrzymuje 

do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas lekcji, na której 
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nauczyciel informuje o wynikach tych prac. W razie nieobecności ucznia na takiej 

lekcji – w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

8. Przy pracach pisemnych ustala się następującą skalę ocen w przeliczeniu 

uzyskanych  przez ucznia punktów na procenty: 

 

0 – 33 %  - niedostateczny              lub                0 – 33 %  - niedostateczny  

34 – 50 %  - dopuszczający                                  34 – 50 % - dopuszczający 

51 – 69 %  - dostateczny                                       51 – 69 %  - dostateczny 

70 – 85 %  - dobry                                                70 – 85 %  - dobry  

86 – 100 % - bardzo dobry                                   86 – 95 % - bardzo dobry 

                                                                              96 – 100% - celujący 

 

9. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia  

do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład 

pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 

10. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: 

np – uczeń nieprzygotowany; 

bz – brak zadania; 

0 – uczeń nie pisał pracy pisemnej 

     oraz następujących oznaczeń w dzienniku elektronicznym: 

 – obecność; 
–     –  nieobecność; 

u    – nieobecność usprawiedliwiona; 

s     – spóźnienie; 

su   – spóźnienie usprawiedliwione; 

ns   – nieobecność usprawiedliwiona z przyczyn szkolnych (zawody, wycieczki 

szkolne, konkursy itp.); 

z    – zwolniony.   

11. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który otrzymał ocenę bardzo dobrą i wykonał 

zadania dodatkowe przewidziane sprawdzianem, których stopień trudności 

wykracza poza podstawę programową.  

12. Uczeń może uzyskać ocenę z plusem lub minusem w zależności od ilości 

uzyskanych punktów w danym przedziale. 

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć 

technicznych/techniki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

14. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub  

z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, na 

podstawie opinii wydanej przez lekarza. Szczegóły zawarte są § 51. Uczniowie 

zwolnieni przez Dyrektora oceniani są zgodnie z przedmiotowym systemem 

oceniania.  

15. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych/informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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§ 43 

Dokumentacja osiągnięć uczniów 
1. I etap edukacyjny: 

1) sprawdziany osiągnięć i postępów ucznia; 

2) arkusze ocen; 

3) wytwory pracy ucznia zgromadzone w teczce; 

4) dzienniki lekcyjne lub dziennik elektroniczny. 

2. II etap edukacyjny 

1) dzienniki lekcyjne lub dziennik elektroniczny; 

2) arkusze ocen; 

3) prace pisemne – sprawdziany, wypracowania, testy, dyktanda (do wglądu). 

 

 

§ 44 
Promowanie uczniów, promowanie z wyróżnieniem, egzamin poprawkowy,  

ukończenie szkoły podstawowej 

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej. 

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

wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada  Pedagogiczna może 

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

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju  

i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym  planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 44 ust.18 i 19.   

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

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

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. 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. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole 

podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) 

ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu 

albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana 

tej oceny na ocenę końcową celującą.  

7. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest 

klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki/zajęć technicznych, 

plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny  

zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych  

i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.  
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8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ustępie 3, nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

9. 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 klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców 

ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. 

10. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Pisemną prośbę o egzamin 

poprawkowy składają rodzice do Dyrektora Szkoły nie później niż do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych/techniki, zajęć 

komputerowych/informatyki  oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

12. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy 

przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

13. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  

W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel  zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

15. Nauczyciel (o którym mowa w ust. 13, punkt 2), 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. 

16. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

7) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację  

o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 

17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż 

do końca września.  

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

programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 19. 
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19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden 

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie 

programowo wyższej. Uczniowie klas ósmych nie mogą warunkowo ukończyć 

szkoły.  

20. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne  oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej; 

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty. 

21. Uczniowie, którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć   

ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym. 

22. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

23. O ukończeniu szkoły przez 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. 

24. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

25. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  

i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują 

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

26. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  

i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał 

po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

27. Jeśli uczeń nie spełni warunków ukończenia szkoły (nie otrzyma pozytywnych 

ocen końcowych), to otrzymuje jedynie informację o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty (nie zaś zaświadczenie wraz ze świadectwem ukończenia 

szkoły, które otrzymuje, gdy spełni warunki ukończenia szkoły). 

§ 45 
Obowiązki nauczyciela 

1. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują, dla każdej 

klasy oddzielnie, wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne 

oceny klasyfikacyjne, uwzględniające podstawę programową dla danego etapu 

edukacji oraz szkolny zestaw programów nauczania. 

2. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne opracowują w formie 

pisemnej dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego 

lub opinię  poradni psychologiczno-pedagogicznej zakres wymagań  

na poszczególne oceny klasyfikacyjne. 

3. O powyższych ustaleniach nauczyciele informują ucznia i jego rodziców  

na pierwszym spotkaniu we  wrześniu każdego roku szkolnego.  

4. W przypadku, gdy wniosek o organizację nauczania specjalnego lub 

uwzględnienie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej wpłynie w trakcie 
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roku szkolnego, nauczyciele są zobowiązani do zrealizowania powyższych działań 

w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

5. Uczniowie są informowani przez nauczyciela na początkowych zajęciach 

edukacyjnych w danym roku szkolnym o: 

1) wymaganiach edukacyjnych na poszczególne śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich  rodziców  o: 

1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

7. Wychowawca informuje rodziców o trybie i warunkach uzyskania oceny wyższej 

niż przewidywana z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

8. Wychowawca przekazuje powyższe informacje uczniom podczas zajęć   

z wychowawcą, a rodzicom podczas spotkania z rodzicami uczniów danego 

oddziału.  

9. Fakt zapoznania uczniów i rodziców z zasadami oceniania  wychowawca 

odnotowuje w dzienniku. Rodzice zapoznanie się z zasadami oceniania 

potwierdzają podpisem w dokumentacji wychowawcy. 

10. Nauczyciele mają obowiązek: 

1) zapoznać uczniów i rodziców z zasadami i kryteriami oceniania w sposób 

jasny i zrozumiały, aby uczeń wiedział, czego się od niego oczekuje; 

2) stosować różnorodne formy oceniania; 

3) informować uczniów na bieżąco o osiąganych wynikach; 

4) gromadzić informacje o uczniu w dziennikach lekcyjnych; 

5) informować uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pracy 

pisemnej z równoczesnym wpisem do dziennika lekcyjnego; 

6) dostrzegać różnice indywidualne i możliwości każdego ucznia; 

7) informować rodziców o wynikach nauczania; 

8) systematycznie aktywizować uczniów do pracy; 

9) wspomagać rozwój dziecka i udzielać pomocy w pokonywaniu trudności. 

11. Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów nie ujęte 

w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania regulują odrębne przepisy. 

 

§ 46 
Egzamin ósmoklasisty 

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

egzamin zewnętrzny. 

2. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu 

do czterech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach 

edukacyjnych,  tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jednego  

z wybranych przedmiotów spośród: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii. 

3. Egzamin ma formę pisemną.  

4. Przebieg i zasady przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego regulują odrębne 

przepisy. 

5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.  
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ROZDZIAŁ VII 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

§ 47 
Formy działalności dydaktyczno–wychowawczej 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem 

nauczania; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

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

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz 

program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 

programów nauczania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym: 

a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego 

wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

 

§ 48 
Zajęcia w szkole 

1. Zajęcia w szkole prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna 

trwa 45 min, a w oddziałach przedszkolnych 60 minut. 

2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie 

zajęć. Może to również dotyczyć zajęć w formie eksperymentu lub innowacji 

pedagogicznej. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć w oddziałach I–III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. Dopuszcza się prowadzenia zajęć w grupach. 

5. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki. 

6. Przerwy lekcyjne trwają 10 minut oraz jedna przerwa 15 minut. 

7. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej  

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

8. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu.  
 

§ 49 
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Realizacja zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów 

1. Szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów, organizując: 

1) różnorodne zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, koła przedmiotowe); 

2) konkursy; 

3) koncerty, wyjazdy do kina, teatru, na basen, na narty itp.; 

4) wycieczki klasowe, rajdy; 

5) dostęp do pracowni komputerowej; 

6) bezpłatne lub częściowo płatne zajęcia taneczne, rytmiczne. 

2. Zajęcia dodatkowe realizowane są zgodnie z zapisem zawartym w § 18 niniejszego 

Statutu 

§ 50 
Organizacja nauki religii, etyki oraz wychowania do życia w rodzinie 

1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii i/lub etyki 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego 

oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, 

może jednak być zmienione. 

3. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć 

w dwóch rodzajach zajęć. 

4. Uczniom organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie.  

5. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 4, jeżeli jego 

rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału 

ucznia w tych zajęciach. 

6. Zajęcia, o których mowa w ust. 4 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na 

promocję ucznia do oddziału programowo wyższego ani na ukończenie szkoły 

przez ucznia. 

7. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć wychowania do 

życia w rodzinie nauczyciel prowadzący przeprowadza spotkanie informacyjne  

z rodzicami uczniów. 

§ 51 
Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego 

1. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych 

możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, 

na wniosek rodzica, zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych zgodnie z 

treścią opinii i na czas określony w tej opinii.  

2. Nauczyciel prowadzący ww. zajęcia dostosowuje wymagania edukacyjne do 

możliwości ucznia. 

3. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w Statucie Szkoły oraz 

Przedmiotowych  Zasadach Oceniania. 

4. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości 

uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, Dyrektor Szkoły zwalania 

ucznia z realizacji tych zajęć. W takim przypadku: 

1) uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, 

chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki 

na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych  

i ostatnich lekcji w planie zajęć); 

2) w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”; 
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3) uczeń nabywa prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub 

zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji 

Dyrektora Szkoły. 

5. Szczegółowe zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego zawarte są 

w „Pocedurach uzyskiwania zwolnień z realizacji zajęć wychowania fizycznego”.  

 

§ 52 
Organizacja nauczania, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

1. Szkoła i oddziały przedszkolne organizują i udzielają uczniom i ich rodzicom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym 

etapie edukacyjnym. 

3. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń zawartych w orzeczeniach 

poradni psychologiczno-pedagogicznej i możliwości organizacyjnych 

szkoły; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do 

potrzeb; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym; 

7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć 

rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych 

alternatywnych metod komunikacji. 

4. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu  

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

5. Przedłużenie okresu nauki dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

6. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą 

słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca 

danego etapu edukacyjnego. 

7. Istnieje możliwość zwolnienia z nauki drugiego języka obcego na podstawie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do zakończenia cyklu 

edukacyjnego. Szczegółowe zasady zwolnienia określają odrębne przepisy. 

8. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  

z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych  jest ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami i w porozumieniu  

z organem prowadzącym.  

9. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym 

planie nauczania i arkuszu organizacyjnym. 
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10. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując 

ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej 

dwóch dniach. 

11. W szkole dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

organizowane są: 

1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w formie zajęć: 

a) gimnastyki korekcyjnej, 

b) logopedycznych i logorytmiki, 

c) korekcyjno-kompensacyjnych, 

d) specjalistycznych,  

e) innych, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń zawartych  

       w orzeczeniu poradni. 

2) zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

3) zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym; 

4) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

12. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia 

edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w orzeczeniu.  

13. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

uwzględniając posiadane przez tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania 

warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości.  

14. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 13 należy do obowiązków 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

15. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach 

określonych w Rozdziale IV Statutu Szkoły. 

16. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub o zagrożeniu niedostosowaniem  

społecznym. Szczegółowe zasady pracy zespołu określają odrębne przepisy. 

 

§ 53 
Nauczanie indywidualne 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. Zasady te opisane są w Rozdziale 

IV Statutu Szkoły. 

§ 54 
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację 

indywidualnego programu nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 55 
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Baza szkoły 

1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość 

korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki – zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem; 

3) pracowni komputerowej z dostępem do Internetu –zgodnie z opracowanym 

i przyjętym regulaminem; 

4) sali gimnastycznej – zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem; 

5) placu zabaw – zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem; 

6) gabinetu logopedycznego; 

7) gabinetu medycyny szkolnej;  

8) świetlicy szkolnej – zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem; 

9) jadalni, rozdzielni posiłków – zgodnie z opracowanym i przyjętym 

regulaminem; 

10) szatni – zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem;  

11) pomieszczeń sanitarnych – zgodnie z przyjętym regulaminem; 

12) sklepiku szkolnego – zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem. 

2. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  

i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości 

organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz 

ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców  

o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie 

internetowej szkoły. 

 

§ 56 
Bezpieczeństwo 

1. Szkoła w swojej działalności przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązujących w placówkach oświatowych. 

2. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, poprzez:  

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym Statucie 

Szkoły;  

2) pełnienie dyżurów nauczycieli odbywających się zgodnie z zasadami 

określonymi w "Regulaminie dyżurów nauczycieli"; 

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: 

równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność 

zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć  

z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których 

program tego wymaga;  

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;  

5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;  

6) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego 

ucznia;  

7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;  

8) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;  
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9) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie  

z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;  

10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych 

obiektów;  

11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;  

12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;  

13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren 

szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;  

14) ogrodzenie terenu szkoły;  

15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych 

zagłębień; 

16) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi 

przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;  

17) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków 

antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;  

18) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami 

uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły;  

19) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;  

20) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz 

innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie 

dla zdrowia ćwiczących;  

21) objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer.  

3. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie 

wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa regulamin wycieczek.  

4. W szkole organizuje się zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa  

i higieny, zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, 

warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę  

i warunki atmosferyczne.  

5. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych  

i nadobowiązkowych zajęć są następujące:  

1) z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie 

znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności 

nauczyciela prowadzącego zajęcia;  

2) pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:  

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach; 

b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg 

harmonogramu dyżurowania; 

c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania 

regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;  

d) sprowadzenia uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie 

tam porządku; 

e) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie 

potrzeby wezwania pomocy medycznej; 

f) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia  

i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć 

wypadków.  

3) opiekun pracowni przedmiotowej opracowuje jej regulamin i na początku 

roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;  
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4) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia 

wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo 

zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej.  

6. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy obsługi, w czasie wykonywania swoich 

zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się  

o jego bezpieczny pobyt w szkole. 

 

 

 

§ 57 
Świetlica szkolna 

1. Dla uczniów kl. I –III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas 

pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, organizuje się opiekę 

świetlicową. 

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.  

3. Do zadań świetlicy szkolnej należy: 

1) tworzenie warunków do nauki i wypoczynku; 

2) organizowanie pomocy w nauce; 

3) kształtowanie nawyków higieny osobistej, troska o zachowanie zdrowia; 

4) tworzenie warunków do świadomego uczestnictwa w kulturze; 

5) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego; 

6) rozwijanie samodzielności, aktywności społecznej i osobowości dziecka.  

4. Świetlica szkolna działa w godzinach ustalonych przez Dyrektora. 

5. Świetlica sprawuje opiekę również w czasie lekcji nad uczniami danego oddziału 

podczas usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, gdy nie jest możliwe 

zorganizowanie zastępstwa. 

6. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne. 

7. Liczba uczniów w grupie wychowawczej nie powinna przekraczać 25. 

8. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzi Dyrektor, na podstawie karty zgłoszenia 

dziecka do świetlicy, którą wypełniają rodzice. 

9. Kwalifikację dzieci do świetlicy szkolnej prowadzi komisja, w skład której 

wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły;  

2) wychowawca świetlicy szkolnej; 

3) przedstawiciel rady rodziców, wybrany przez radę rodziców; 

4) wychowawcy klas I – III.  

10. Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do świetlicy określa odrębny dokument. 

11. Dzieci mogą samodzielnie opuszczać zajęcia świetlicowe tylko na podstawie 

pisemnej zgody rodziców, którą składają do wychowawcy świetlicy. 

12. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy świetlicy, 

nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami. 

13. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w 

świetlicy 0,5 godziny, a po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat 

policji o niemożności skontaktowania się z rodzicem.  

14. Wychowawca świetlicy szkolnej na początku każdego roku szkolnego opracowuje 

plan pracy świetlicy szkolnej.  

15. Plan pracy świetlicy szkolnej powinien zawierać kalendarz uroczystości 

organizowanych przez świetlicę. 
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16. Plan pracy świetlicy szkolnej musi być spójny z programem wychowawczo-

profilaktycznym szkoły. 

17. Wychowawca świetlicy szkolnej składa sprawozdanie z działalności świetlicy 

na posiedzeniach Rady Pedagogicznej podsumowujących poszczególne okresy 

każdego roku szkolnego. 

18. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa "Regulamin świetlicy" 

zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VIII  

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

§ 58 
Prawa ucznia 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji Praw Dziecka oraz innych aktów 

normatywnych. 

2. Uczeń ma prawo do: 

1) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 

higieny umysłowej; 

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym 

dobra innych osób; 

5) korzystania z oferty zajęć dodatkowych; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów; 

7) obiektywnej i jawnej oceny oraz poznania sposobów kontroli postępów  

w nauce i kryteriów;  

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

księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych; 

9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz 

zrzeszania się w organizacjach działających w szkole; 

10) nauki religii i/lub etyki w szkole na podstawie deklaracji rodziców. 

3. Uczniowie, pod opieką wychowawcy mają prawo organizować imprezy szkolne  

i klasowe ujęte w harmonogramie imprez szkolnych i programie wychowawczym 

klasy, także według własnego pomysłu, ale zgodnie z obowiązującym prawem 

szkolnym. 

4. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela – 

zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania  

i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań oraz w przypadku 

dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole. Pomoc ta może przyjąć formę 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 

5. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalnymi 

wymaga zgody rodziców. 

6. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego. 
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7. Uczniowie mają prawo do korzystania z telefonów komórkowych oraz urządzeń 

elektronicznych zgodnie z § 63 Statutu Szkoły. 
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§ 59 
Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły,  

a zwłaszcza:  

1) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli             

i innych pracowników szkoły; 

2) szanować przekonania i własność prywatną innych osób; 

3) przeciwstawiać się przejawom agresji; 

4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; 

5) dbać o ład i porządek w szkole; 

6) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki 

ich  przeznaczenia; 

7) regularnie uczęszczać na zajęcia; 

8) brać aktywny udział w lekcjach i właściwie zachowywać się w ich trakcie, 

przygotowywać się systematycznie do lekcji oraz uzupełniać braki wynikające  

z absencji; 

9) przychodzić na zajęcia najwcześniej na 15 minut przed ich rozpoczęciem; 

10) przebywać podczas przerwy na korytarzu tego piętra, na którym odbywać się 

będą następne zajęcia; 

11) godnie reprezentować szkołę. 

2. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd. 

3. Uczniowi zabrania się wnoszenia na teren szkoły bez pozwolenia nauczyciela 

aparatów cyfrowych i innych urządzeń elektronicznych. 

4. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas                     

i innych pomieszczeń.  

5. Każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać 

dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży i obuwia. 

6. Uczniom zabrania się opuszczania terenu szkoły podczas przerw. 

7. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić tylko na ustną lub pisemną prośbę 

rodzica. Zwolnienie pisemne jest zatrzymywane przez nauczyciela zwalniającego 

ucznia do następnego dnia. W przypadku zaistnienia nagłej choroby ucznia 

(doznania urazu) wychowawca/nauczyciel powiadamia rodziców, którzy mają 

obowiązek odebrać dziecko ze szkoły.  

8. Dokumentem tożsamości ucznia jest legitymacja szkolna. 

9. Uczniowie mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,             

a każdą nieobecność rodzice usprawiedliwiają najpóźniej do tygodnia w formie 

pisemnej, ustnej lub telefonicznej. Po tym terminie nieobecności będą uznane za 

nieusprawiedliwione i będą miały wpływ na ocenę zachowania.  

10. Uczeń nieuczestniczący w lekcji religii ma obowiązek przebywać w tym czasie  

w bibliotece lub świetlicy szkolnej. 

11. Dla uczniów nieuczestniczących w rekolekcjach szkolnych organizowane są 

zajęcia opiekuńcze na terenie placówki. 

12. Uczeń kończący szkołę lub zmieniający szkołę na inną ma obowiązek w ostatnim 

tygodniu nauki zwrócić wszystkie materiały, które są własnością szkoły.  

 

§ 60 
Zasady rozwiązywania konfliktów 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły i Konwencji  

o prawach dziecka:  
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1) uczeń/grupa uczniów zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego 

samorządu klasowego, a następnie razem przedstawiają je nauczycielowi lub 

wychowawcy klasy i wspólnie rozstrzygają sporne kwestie; 

2) sprawy nierozstrzygnięte przez zespół osób wymienionych w ust.1pkt 1 

kierowane są do Dyrektora Szkoły; 

3) Dyrektor samodzielnie lub w porozumieniu z Radą Pedagogiczną podejmuje 

ostateczną decyzję. 

2. Sposób postępowania wymieniony w ust. 1. pkt 1, 2 i 3 powinien być stosowany 

również do rozwiązywania konfliktów pomiędzy zespołem klasowym  

a nauczycielem. 

3. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca z udziałem 

samorządu klasowego i w razie potrzeby z udziałem klasowej rady rodziców. 

4. Spory między nauczycielami, a rodzicami w sprawach dotyczących uczniów 

powinny być wyjaśnione i rozwiązane w pierwszej kolejności przy pomocy 

wychowawcy. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się 

odwołać pisemnie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej. Dyrektor Szkoły 

udziela pisemnej odpowiedzi na złożone odwołanie. Decyzja Dyrektora jest 

ostateczna.  

5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych. 

 

 

§ 61 
Zwolnienie uczniów z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, 

 nauki drugiego języka obcego 

1. Uczeń może być zwolniony z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, 

nauki drugiego języka obcego na podstawie opinii/orzeczenia o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną na czas określony 

w tej opinii/orzeczeniu, po spełnieniu następujących warunków:  

1) rodzice ucznia wystąpią z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zwolnienie; 

2) uczeń zwolniony z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, nauki 

drugiego języka obcego ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego 

przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone  

w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi;  

3) w przypadku, gdy zajęcia te odbywają się na pierwszej lub ostatniej lekcji 

uczeń może być nieobecny, pod warunkiem, że rodzice pisemnie 

oświadczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego 

nieobecności na zajęciach;  

4) uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć informatyki, nauki 

drugiego języka obcego, po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.  

 

§ 62 

1. Uczniom zabrania się: 

1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 

o podobnym działaniu; 

2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków  

o podobnym działaniu; 

3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu  

i życiu;  
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4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 

5) rejestrować przy pomocy urządzeń multimedialnych obrazów i dźwięków 

bez wiedzy i zgody zainteresowanych;  

6) zapraszać obcych osób do szkoły.  

 

§ 63 
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych  

na terenie szkoły 

1. Uczeń może korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły tylko za zgodą nauczyciela. 

 

§ 64 
Przestrzeganie zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły 

1. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd. 

2. Każdy  uczeń posiada strój galowy, który ma nosić w czasie: 

1) uroczystości  szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego; 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze 

reprezentacji (z wyjątkiem zawodów sportowych, podczas których 

obowiązuje szkolny strój sportowy); 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca 

klasy lub Rada Pedagogiczna. 

3. Przez strój galowy należy rozumieć:  

1) dla dziewcząt – czarna lub granatowa spódnica i biała bluzka; 

2) dla chłopców – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula. 

4. Ubiór codzienny ucznia jest stosowny do okoliczności: 

1) zabrania się noszenia zbyt krótkich spódnic lub spodenek, strojów 

odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami; 

2) zabrania się farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, 

malowania paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii;  

3) ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również 

w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów; 

4) zmiana obuwia w szkole jest dla ucznia obowiązkowa; 

5) podczas lekcji wychowania fizycznego obowiązuje obuwie sportowe 

o antypoślizgowej podeszwie; 

6) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej; 

7) wygląd zewnętrzny ucznia nie ma wpływu na oceny z przedmiotu. 

 

§ 65 
Nagrody i kary 

Nagrody.  

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:  

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;  

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia;  

4) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, 

Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:  

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy; 
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2) pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów i nauczycieli;  

3) list pochwalny do rodziców; 

4) dyplom uznania;  

5) nagrodę rzeczową. 

4. Znaczące osiągnięcia, zwycięstwa i wyróżnienia w konkursach pozaszkolnych       

wychowawca odnotowuje na świadectwie szkolnym. 

5. Wychowawca informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie. 

  

 

§ 66 
Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 

1. Od przyznanej nagrody uczniowi przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżeń. 

2. Uczeń zgłasza zastrzeżenia w terminie 3 dni od daty powiadomienia go  

o przyznanej nagrodzie do wychowawcy w formie pisemnej  

z uzasadnieniem. 

3. Wychowawca udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 3 dni od otrzymania 

zastrzeżeń; 

4. Jeżeli odpowiedź udzielona przez wychowawcę nie zadowala ucznia, może on 

odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni od otrzymania odpowiedzi 

wychowawcy. 

5. Dyrektor w ciągu 7 dni udziela pisemnej odpowiedzi. 

6. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

 

§ 67 
Kary 

1. Ustala się następujące rodzaje kar:  

1) uwaga ustna nauczyciela; 

2) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika; 

3) upomnienie lub naganę Dyrektora Szkoły;  

4) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców;  

5) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; 

6) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

7) zawiadomienie Policji w przypadku popełnienia przez ucznia czynu 

karalnego (np. kradzieży, bicia, zastraszania, używania alkoholu, 

narkotyków); 

8) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty, gdy inne 

zastosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przyniosły oczekiwanych 

rezultatów. 

2. Kara wymierzana jest na wniosek:  

1) wychowawcy, nauczyciela, Dyrektora, innego pracownika szkoły; 

2) Rady Pedagogicznej; 

3) innych osób. 

§ 68 
Tryb odwoływania się od kary 

1. Jeżeli uczeń nie zgadza się z zasadnością zastosowanej wobec niego kary, ma 

prawo odwołania się od niej w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły za 

pośrednictwem rodzica lub Samorządu Uczniowskiego w terminie do 2 dni 

roboczych od uzyskania kary. 
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2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną rozpatruje odwołanie  

w ciągu 3 dni roboczych i postanawia: 

1) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie; 

2) odwołać karę; 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

3. Od decyzji Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje. 

4. Wychowawca informuje rodziców ucznia o przyznanej mu karze. 

 

§ 69 
Przeniesienie do innej szkoły 

1. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem  

o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy:  

1) nagminnie, jawnie i rażąco łamie przepisy Statutu Szkoły lub popełnia 

ciężkie wykroczenie (zachowuje się w sposób agresywny, zagrażający 

zdrowiu i życiu innych uczniów);  

2) uporczywie lekceważy obowiązki szkolne; 

3) świadome działanie ucznia stanowi zagrożenie życia lub skutkuje 

uszczerbkiem zdrowia innych uczniów lub pracowników szkoły; 

4) narusza godność, uczucia religijne lub narodowe; 

5) dopuszcza się czynów łamiących prawo: 

a) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu  

i narkotyków;  

b) kradzież; 

c) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 

d) zastraszanie, wymuszanie;   

6) dewastuje i celowo niszczy mienia szkolne;  

7) stwarza sytuacje zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu 

bomby;  

8) notorycznie łamie postanowienia Statutu Szkoły, mimo zastosowania 

wcześniejszych środków dyscyplinujących;  

9) zniesławia szkołę, np. na stronie internetowej;  

10) świadomie stosuje przemoc fizyczną, psychiczną lub emocjonalną wobec 

innych, w tym w mediach społecznościowych; 

11) fałszuje dokumenty szkolne;  

12) popełnia inne czyny karalne w świetle Kodeksu Karnego; 

13) działania ucznia w szkole zagrażają dobru, moralności lub bezpieczeństwu 

innych osób; 

14) zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę 

ucznia. 

2. Z wnioskiem o przeniesienie ucznia mogą wystąpić: nauczyciel, wychowawca 

klasy lub Dyrektor Szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęciu procedury karnego 

przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły 

podejmuje Podkarpacki Kurator Oświaty.  

4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej 

szkoły. 
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§ 70 
Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły 

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym 

zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane  

z mocy prawa, Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania.  

2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje 

posiedzenie Rady Pedagogicznej. 

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą 

być wychowawca klasy, pedagog szkolny lub inny nauczyciel wskazany przez 

ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.  

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę 

postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania 

analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. 

Wychowawca klasy informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas 

środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach 

regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, 

podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.  

6. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej 

celem uzyskania opinii. Brak opinii Samorządu Uczniowskiego w terminie 7 dni 

od zawiadomienia, nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.  

7. Dyrektor Szkoły kieruje sprawę do Podkarpackiego Kuratora Oświaty.  

8. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice.  

9. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego 

w pouczeniu, w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

10. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać 

na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji. 

 

§ 71 
Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów 

1. Przyczyną skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły mogą być następujące 

przypadki: 

1) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu  

i narkotyków;  

2) kradzież; 

3) wyłudzenia (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo; 

4) zastraszanie, wymuszanie; 

5) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego; 

6) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm  

o podłożeniu bomby;  

7) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania 

wcześniejszych środków dyscyplinujących;  

8) świadome stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej lub emocjonalnej 

wobec innych, w tym w mediach społecznościowych; 

9) fałszowanie dokumentów szkolnych i państwowych;  

10) notoryczne opuszczanie bez usprawiedliwienia zajęć edukacyjnych 

(zgodnie z art.42.ust.2 Ustawy Prawo Oświatowe); 

11) prawomocny wyrok sądowy – skreślenie w trybie natychmiastowym.  
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§ 72 
Procedura skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów 

1. Procedura określa sposób przeprowadzenia skreślenia pełnoletniego ucznia z listy 

uczniów zgodnie z przepisami prawa oświatowego, kodeksu postępowania 

administracyjnego i Statutem Szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić pełnoletniego ucznia z listy 

uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły. 

3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu 

opinii Samorządu Uczniowskiego. 

4. Wychowawca klasy przedstawia Dyrektorowi Szkoły wniosek o podjęcie 

procedury skreślenia pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Jednocześnie informuje 

ucznia oraz jego rodziców, o wszczęciu procedury. 

5. Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą ucznia 

podlegającego niniejszej procedurze, przedstawia wniosek o skreślenie 

pełnoletniego ucznia z listy uczniów do zaopiniowania Samorządowi 

Uczniowskiemu. 

6. Samorząd Uczniowski, w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku, opiniuje decyzję 

Dyrektora w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

7. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej wniosek o skreślenie 

pełnoletniego ucznia z listy uczniów wraz z opinią Samorządu Uczniowskiego. 

8. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia pełnoletniego ucznia 

z listy uczniów. 

9. Dyrektor Szkoły wydaje stosowną decyzję administracyjną. 

10. Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia ucznia oraz jego rodziców o podjętej 

decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów. 

11. Dyrektor Szkoły dokonuje aktualizacji w księdze uczniów poprzez wpis  

o skreśleniu pełnoletniego ucznia z listy uczniów. 

12. Wychowawca klasy aktualizuje zapisy w dokumentacji dydaktycznej dotyczącej 

ucznia. 

13. Uczniowi i jego rodzicom, przysługuje prawo do odwołania się od decyzji 

Dyrektora Szkoły o skreśleniu pełnoletniego ucznia z listy uczniów do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 

w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

 

§ 73 

1. Propozycje zmian w zakresie praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać uczniowie, 

rodzice i nauczyciele. Nie mogą być one sprzeczne z niniejszym Statutem. 

Proponowane zmiany muszą być zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną. 

2. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie 

jak i nauczyciele. 

 

§ 74 
Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu 

1. W szkole działania z zakresu wolontariatu realizowane są przez szkolne koło 

wolontariatu, Samorząd Uczniowski oraz drużynę harcerską.  

2. Szkolne koło wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc 

najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować 

działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy 

charytatywne i kulturalne. 
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3. Samorząd uczniowski pracuje zgodnie z przyjętym regulaminem i planem pracy  

4. Zasady pracy drużyny harcerskiej określa Statut ZHP i plan pracy drużyny. 

5. Szczegółowe zasady działalności szkolnego koła wolontariatu określa plan pracy 

koła.  

6. Cele i sposoby działania: 

1) angażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy 

innym; 

2) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu; 

3) rozwijanie u uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości, życzliwości i bezinteresowności; 

4) promocja idei wolontariatu w szkole. 

7. W szkole mogą funkcjonować inne organizacje zajmujące się wolontariatem. 

 

§ 75 
Formy opieki i pomocy uczniom 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna 

jest pomoc, szkoła udziela wsparcia zwłaszcza poprzez: 

1) zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

2) zorganizowanie zajęć indywidualnych; 

3) zapewnienie bezpłatnego dożywiania (we współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym); 

4) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej; 

5) zapewnienie opieki logopedy i pedagoga. 

2. Zadania wymienione w ust. 1 są realizowane we współpracy z:  

1) rodzicami;  

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;  

3) ośrodkami pomocy społecznej;  

4) organem prowadzącym;  

5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, 

dzieci i młodzieży.  

3. Szkoła prowadzi działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1) realizację przyjętych zapisów w Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym; 

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów 

uczniów;  

3) uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, 

uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie; 

4) realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy 

z lekarzami i psychologami; 

5) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji 

między rówieśnikami;  

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m.in. organizowanie 

zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami;  

7) prowadzenie profilaktyki uzależnień;  

8) promocję zdrowia, zasad zdrowego odżywiania.  

4. Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy 

Samorządu Uczniowskiego lub realizowane w ramach szkolnego klubu 

wolontariatu.  

5. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków.  
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6. Szkoła stwarza możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez 

Radę Rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym.  

7. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły jest posiadanie 

ubezpieczenia od następstw od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia 

podczas wyjazdów zagranicznych. 

 

ROZDZIAŁ IX 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

§ 76 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów oraz absolwentów 

szkoły kontynuujących naukę, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i rozwijaniu czytelnictwa. 

2. Pomieszczenie biblioteki umożliwia: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie z księgozbioru czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę. 

3. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie: 

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych;  

2) gromadzenia, opracowania, przechowywania materiałów bibliotecznych tj. 

książek, czasopism; 

3) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 

technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 

4) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych  

i informacyjnych uczniów, kształtowania ich kultury czytelniczej oraz 

wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

5) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową 

i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości 

narodowej i kulturowej do mniejszości narodowych, mniejszości 

etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; 

6) obsługi użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej; 

7) przysposobienia uczniów do samokształcenia, działania na rzecz 

przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji; 

8) pełnienia funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych 

gromadzonych w szkole; 

9) udzielania pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

10) przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej  

z uwzględnieniem odpowiednich przepisów. 

 

§ 77 

1. Praca pedagogiczna bibliotekarza obejmuje: 

1) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej; 

3) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 

4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej;  
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5) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez 

współpracę z wychowawcami oddziałów, nauczycielami przedmiotów; 

6) przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole. 

2. Praca organizacyjna bibliotekarza obejmuje: 

1) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki; 

2) gromadzenie zbiorów; 

3) ewidencję i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zasadami; 

4) selekcję zbiorów; 

5) organizację warsztatu informacyjnego (prowadzenie katalogów, kartotek); 

6) udział w kontroli księgozbioru; 

7) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych; 

8) prowadzenie ewidencji zbiorów; 

9) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja 

zbiorów; 

10) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej  

i okresowej; 

11) prowadzenie indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów; 

12) planowanie pracy: opracowanie rocznego, ramowego planu pracy 

biblioteki oraz terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych; 

13) składanie do Dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki  

i oceny stanu czytelnictwa w szkole; 

14) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie 

własnego warsztatu pracy. 

3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły, który: 

1) zapewnia pomieszczenia i wyposażenie warunkujące prawidłową pracę 

biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia; 

2) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki; 

3) zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi  

i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia 

im warunki do doskonalenia zawodowego; 

4) kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów bibliotecznych; 

5) zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych; 

6) zatwierdza regulamin biblioteki; 

7) nadzoruje i ocenia pracę biblioteki. 

4. Nauczyciele i wychowawcy współpracują z biblioteką szkolną w zakresie 

egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki, przeprowadzania imprez  

i konkursów. 

5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa „Regulamin 

biblioteki”. 

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

Rodziców i innych ofiarodawców. 

7. Regulamin biblioteki szkolnej stanowi odrębny dokument. 

 

§ 78 
 Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami  

1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach: 

1) świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach 

upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami, 

wystaw książkowych itp.; 
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2) trwałości wiedzy i umiejętności uczniów; 

3) partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach 

czytelniczych; 

4) pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności 

wychowawcze.  

2. Rozbudza zainteresowania czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich 

kulturę czytelniczą, zaspokaja potrzeby kulturalne. 

3. Rozwija kulturę czytelniczą uczniów i przygotowuje ich do samokształcenia. 

4. Uczniowie korzystający ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece, 

otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury, mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

z czasopism i księgozbioru podręcznego.  

 

§ 79 
Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami 

1. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami na zasadach partnerstwa w: 

1) rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach 

rodzicielskich); 

2) popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania; 

3) udziale rodziców w imprezach czytelniczych.  

2. Wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez 

wskazywanie im literatury pedagogicznej. 

3. Informuje rodziców o stanie czytelnictwa uczniów. 

4. Współpracuje z Radą Rodziców w zakresie finansowania zakupu książek. 

5. Przekazuje informacje o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców. 

6. Angażuje rodziców w realizację zadań bibliotecznych. 

 

§ 80 
Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami 

1. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego 

wspierania się w celu: 

1) rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów; 

2) doradztwa w doborze literatury samokształceniowej; 

3) współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki; 

4) rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania  

z informacji; 

5) współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie 

wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie. 

2. Współpracuje z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami 

organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań  w realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych szkoły. 

3. Wspiera nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym. 

4. Informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów. 
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§ 81 
Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami 

1. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami (szkolnymi, gminnymi, 

pedagogicznymi itp.); 

2. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz 

czytelnictwa z bibliotekami innych szkół. 

3. Uczestniczy w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach 

informacji. 

4. Bierze udział w targach i kiermaszach. 

5. Organizuje wspólne spotkania w celu wymiany doświadczeń. 

6. Może organizować międzyszkolne konkursy czytelnicze, spotkania, odczyty, 

konferencje metodyczne, szkolenia. 

7. Nawiązuje współpracę z innymi bibliotekami w celu korzystania z ich zasobów 

cyfrowych, zbiorów specjalnych oraz oferty centrum informacji multimedialnej. 

 

 

ROZDZIAŁ X 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

 

§ 82 

1. Oddziały przedszkolne są integralną częścią szkoły i funkcjonują na tych samych 

zasadach  jak pozostałe oddziały. 

§ 83 
Cele i zadania przedszkola 

1. Przedszkole realizuje cele określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu  

i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem  

i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-

kulturowym i przyrodniczym. 

§ 84 
Sposób realizacji celów i zadań przedszkola 

1. W oddziałach przedszkolnych realizuje się cele i zadania przedszkola zgodnie  

z warunkami i sposobem realizacji zawartym w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego. 

2. W oddziałach przedszkolnych prowadzi się bezpłatne nauczanie i wychowanie  

w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez 

Ministra Edukacji Narodowej. 

3. W oddziałach przedszkolnych opieką objęte są wszystkie dzieci, którym zapewnia 

się atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalne warunki dla 

prawidłowego rozwoju. 

1) w czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo  

i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu Dyrektor 

powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych 

harmonogramem; 

2) w grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela, która 

pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi; 
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3) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki, pobyt na 

szkolnym placu zabaw) obowiązują stosowne regulaminy; 

4) w trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych (logopedyczne, taneczne,  

j. angielski, religia i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku 

szkolnym) opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom prowadzącym 

ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie 

dzieci; 

5) w drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby je 

przyprowadzające i odprowadzające; 

6) rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, Dyrektorem  

i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom 

bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez: 

a) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka,  

a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu 

i życiu dziecka, 

b) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci 

„bezpiecznych” zachowań. 

4. W oddziałach przedszkolnych stwarza się możliwość ubezpieczenia dzieci. 

5. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające 

 z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

§ 85 
Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych 

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

określa arkusz organizacji oddziałów przedszkolnych opracowany przez Dyrektora 

Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada: 3 sale do zajęć dla 

poszczególnych grup, gabinet logopedyczny, szatnię dla dzieci, pomieszczenia 

kuchenne, jadalnię, pomieszczenie gospodarcze, plac zabaw wyposażony  

w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych. 

3. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 

przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Szkoły. 

4. Dzienny czas pracy oddziałów przedszkolnych ustalony przez organ prowadzący 

na wniosek Dyrektora Szkoły, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie. 

5. W przypadku dużej absencji dzieci organizacja pracy przedszkola może okresowo 

ulec zmianie. 

6. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych i odpłatności za 

korzystanie z wyżywienia dzieci ustalone są przez organ prowadzący. 

7. W przedszkolu na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia się dziecku opiekę poza 

godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

8. W przedszkolu zapewnia się korzystanie z trzech posiłków.  

9. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie 

dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego określa Dyrektor Szkoły w umowie 

sporządzonej na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe .  

10. Zasady opłat reguluje umowa cywilno-prawna podpisywana przez Dyrektora 

Szkoły z rodzicami dziecka. 
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11. Rodzice korzystający z usług oddziałów przedszkolnych zobowiązani są 

do pokrywania kosztów wyżywienia oraz kosztów pozostałych świadczeń zgodnie  

z umową zawartą z Dyrektorem w dniu zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

12. Dyrektor Szkoły może skreślić dziecko z listy wychowanków oddziałów 

przedszkolnych w przypadku, gdy rodzice nie wywiązują się ze zobowiązań 

finansowych i organ prowadzący nie wydał w stosunku do nich decyzji  

o zwolnieniu z opłat. 

13. Dziecko zostaje przyjęte do oddziału przedszkolnego przez Dyrektora po 

wypełnieniu przez rodziców wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału 

przedszkolnego.  

14. Rekrutacja dzieci odbywa się wg kryteriów ustalonych odrębnymi przepisami  

i w terminach ustalonych przez organ prowadzący szkołę.  

15. Podstawową jednostką organizacyjną oddziałów przedszkolnych jest oddział 

obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, 

zainteresowań i uzdolnień. 

16. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami. 

17. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie 

odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. 

18. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25. 

19. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego  

i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć 

organizowanych poza przedszkolem, w tym ochrony przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony  

i poszanowania jego godności;  

3) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;  

4) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) uzyskania pomocy w przezwyciężeniu trudności i niepowodzeń, w tym 

pomocy specjalistycznej;  

7) ochrony i poszanowania jego godności osobistej zgodnie z Konwencją 

Praw Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ.  

 

§ 86 
Organizacja zajęć w oddziałach przedszkolnych 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oddziałach przedszkolnych 

prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego 

oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora Szkoły programy wychowania 

przedszkolnego. 

2. Wybór programu określają odrębne przepisy. 

3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut. 

4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin 

dziennie  

5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. 

6. W czasie zajęć przedszkolnych dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy lub 

pomocy nauczyciela. 

7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziałach przedszkolnych 

określają odrębne przepisy.  
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§ 87 

1. Dyrektor Szkoły organizuje w przedszkolu zajęcia dodatkowe.  

2. Aby zorganizować prowadzenie tych zajęć, dyrektor może powierzyć ich 

prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, zatrudnić nowych 

nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia konkretnych 

zajęć lub podpisać umowę z podmiotem zewnętrznym na prowadzenie tych zajęć. 

3. Zajęcia dodatkowe realizowane są z uwzględnieniem w szczególności potrzeb  

i możliwości rozwojowych dzieci i są dostępne dla każdego dziecka 

uczęszczającego do przedszkola. 

4. Zajęcia dodatkowe finansowane są z budżetu przedszkola i nie wiążą się  

z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców. 

5. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości dzieci  

i wynosi dla dzieci w wieku 3 – 4 lat około 15 minut, dla dzieci w wieku 5 – 6 lat 

około 30 minut. 

6. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w formie wolontariatu. W czasie zajęć 

prowadzonych przez osobę niezatrudnioną w przedszkolu, opiekę nad 

wychowankami sprawuje nauczyciel przedszkola. 

7. Dyrektor może wynająć podmiotowi zewnętrznemu salę/pomieszczenie na 

prowadzenie działalności edukacyjnej. W tym przypadku działalność ta powinna 

być prowadzona po zakończeniu zajęć wychowania przedszkolnego oferowanych 

przez przedszkole. 

 

§ 88 

1. W oddziałach przedszkolnych obowiązują następujące zasady przyprowadzania  

i wybierania dzieci: 

1) dziecko może być przyprowadzane i wybierane z oddziałów 

przedszkolnych przez jednego z rodziców lub inną pisemnie upoważnioną 

przez nich osobę zapewniającą wychowankowi pełne bezpieczeństwo. 

Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane; 

2) rodzice przyprowadzają dzieci o ustalonej godzinie rozpoczęcia zajęć 

i przekazują opiekę nad dzieckiem nauczycielowi prowadzącemu zajęcia 

w oddziale przedszkolnym w danym dniu; 

3) rodzice lub osoby przez nich upoważnione odbierają dziecko po 

zakończeniu zajęć w obecności nauczyciela prowadzącego ostatnie zajęcia 

w danym dniu; 

4) przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

wybierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 

mu bezpieczeństwa. W przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie 

o tym fakcie powinien zostać powiadomiony Dyrektor Szkoły,  

a sprawujący opiekę nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia starań w celu 

nawiązania kontaktu z rodzicami;  

5) w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy 

przedszkola, nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami; 

6) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można 

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z 

dzieckiem w przedszkolu 0,5 godziny, a po upływie tego czasu 

powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania 

się z rodzicem. 
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ROZDZIAŁ XI 

WSPÓŁDZIAŁANIE SZKOŁY Z RODZICAMI 

 

§ 89 

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, 

opieki i profilaktyki. 

§ 90 

1. Formy współpracy z rodzicami uwzględniają ich prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych w oddziale i szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów  

w nauce i zachowaniu; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia dzieci, 

5) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy 

szkoły. 

 

§ 91 

1. Rodzice mają obowiązek: 

1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;  

3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;  

4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przybory;  

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków 

umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;  

6) przeglądania zeszytów swoich dzieci, zachęcania do starannego ich 

prowadzenia;  

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

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

9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracy z pielęgniarką szkolną;  

10) współpracy z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce 

dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;  

11) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;  

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

harmonogramem zebrań. 

 

§ 92 

1. Rodzice wyłaniają swoich przedstawicieli, którzy reprezentują ich na forum 

oddziału i grupy przedszkolnej (Rada Rodziców). 

 

§ 93 

1. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły 

odbywa się poprzez pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań 

opiekuńczych i wychowawczych. 

2. W szkole mogą być organizowane warsztaty rozwijające umiejętności 

rodzicielskie. 
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3. Zapewnia się rodzicom poradnictwo i konsultacje w rozwiązywaniu trudności 

związanych z wychowaniem dziecka.  

4. Dla rodziców organizowane są spotkania grupowe i indywidualne konsultacje. 

5. Przekazywanie informacji rodzicom odbywa się przez korespondencję, e-maile, 

telefonicznie, dziennik elektroniczny, stronę www, inne materiały informacyjne. 

6. Rodzicom dostarcza się wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom  

w nauce przez edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż 

pomagania dziecku w nauce. 

7. Pozyskiwanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły  odbywa się przez 

zachęcanie do działań w formie wolontariatu, inspirowanie rodziców do działania, 

wspieranie inicjatyw rodziców, wskazywanie obszarów działania oraz 

upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców. 

 

§ 94 

1. Szkoła prowadzi spotkania z rodzicami i konsultacje, w których obowiązkowo 

uczestniczą zatrudnieni nauczyciele.  

2. Rodzice mogą zasięgnąć wówczas informacji na temat interesujących ich obszarów 

pracy szkoły, zgłaszać wnioski, rozstrzygać wątpliwości.  

 

§ 95 

1. Szczególna rola we współpracy z rodzicami przypada wychowawcy 

oddziału/grupy. 

2. Wychowawca oddziału/grupy omawia z rodzicami plan pracy wychowawczej  

i dydaktycznej, organizuje spotkania klasowe zgodnie z przyjętym przez Radę 

Pedagogiczną harmonogramem, prowadzi lekcje/zajęcia otwarte dla rodziców, 

włącza rodziców do pracy na rzecz oddziału/ grupy, organizuje indywidualne 

spotkania z rodzicami, organizuje imprezy klasowe dla rodziców, prowadzi 

pedagogizację rodziców. 

 
 

ROZDZIAŁ XII 

 CEREMONIAŁ SZKOLNY 
 

 

§ 96 

1. Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz  

z harmonogramem uroczystości szkolnych. 

 

§ 97 

1. Do najważniejszych symboli szkolnych należą: hymn szkoły, godło szkoły, 

sztandar szkoły. 

 

§ 98 

1. Szkoła posiada własny hymn. 

2. Znajomość słów hymnu szkolnego jest obowiązkiem każdego ucznia. 

3. Podczas wykonywania hymnu szkoły przyjmuje się postawę jak w czasie 

wykonywania hymnu państwowego.  
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§ 99 

1. Szkoła posiada własny sztandar. 

2. Dyrektor szkoły w drodze zarządzenia określa ceremoniał uroczystości z udziałem 

sztandaru. 

 § 100 

1. Godło szkoły jest znakiem rozpoznawczym szkoły. 

2. Godło można eksponować podczas uroczystości szkolnych, na oficjalnych pismach 

urzędowych szkoły, dyplomach, identyfikatorach, znaczkach. 

 

§ 101 

1. Szkoła posiada określony strój galowy, którym jest dla dziewcząt biała bluzka  

i czarna lub granatowa spódnica, a dla chłopców odpowiednio biała koszula  

i czarne lub granatowe spodnie.  

2. Strój galowy obowiązuje wszystkich uczniów podczas najważniejszych świąt 

i uroczystości szkolnych. 

 

 

ROZDZIAŁ XIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 102 

1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 103 

1. Szkoła może organizować imprezy środowiskowe i uzyskiwane tą drogą środki 

finansowe przeznaczać na: 

1) działalność bieżącą szkoły; 

2) zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych; 

3) przeprowadzanie drobnych remontów i napraw; 

4) prowadzenie zajęć nadobowiązkowych rozwijających zainteresowania 

ucznia. 

 

§ 104 

1. Projekt Statutu lub zmiany do Statutu przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna. 

 

§ 105 

1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

 

§ 106 

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Statucie ma zastosowanie Ustawa 

Prawo Oświatowe oraz inne przepisy dotyczące edukacji.  
 

 

Statut przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9/17/18 z dnia 29 listopada 2017 r. 


