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S T A T U T 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

im. Polskich Olimpijczyków 

w Dębnicy 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE  

 

§ 1. 1. Szkoła Podstawowa w Dębnicy jest publiczną szkołą podstawową.  

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Ostrowskiej 140 w Dębnicy. 

3. Szkoła nosi imię Polskich Olimpijczyków. 

4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Dębnicy 

i jest używana w pełnym brzmieniu.  

5. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków należy do Zespołu Szkół w Dębnicy. 

6. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 

Szkoła Podstawowa w Dębnicy 

im. Polskich Olimpijczyków 

ul. Ostrowska 140 

tel. 627350036, tel. /fax 627350037 

63-421 Przygodzice 

NIP 622- 223-84-32, REGON 001171991 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Szkołę prowadzi Gmina Przygodzice z siedzibą w Przygodzicach przy pl. Powstańców 

Wielkopolskich 2. 

8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Wielkopolski Kurator 

Oświaty w Poznaniu. 

§ 2. 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2. Edukacja kończy się egzaminem ósmoklasisty. Przebieg i organizację egzaminu 

określają odrębne przepisy. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego 

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

4. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 

§ 3. 1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 
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4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

§ 4. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków 

w Dębnicy, 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Polskich 

Olimpijczyków w Dębnicy, 

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

4) uczniach – należy przez to rozumieć każdego ucznia szkoły, 

5) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Przygodzice. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 5. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 

szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły. 

§ 6. Szkoła opracowała Misję Szkoły. Stanowi ona integralną część oferty edukacyjnej, 

a osiągnięcie zawartych w niej założeń jest jednym z głównych celów Szkoły. 

§ 7. Misja Szkoły brzmi: Wychowujemy w duchu olimpizmu. 

§ 8. W Szkole dążymy do wychowania ucznia świadomego i odpowiedzialnego, 

posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we 

współczesnym świecie. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą narodu polskiego. Jednocześnie 

uczymy szacunku, współpracy i otwartości na inne narody.  

§ 9. Absolwent naszej Szkoły powinien być: odważny, prawy, otwarty, tolerancyjny, 

krytyczny, samodzielny, odpowiedzialny, twórczy, rozważny i punktualny. 

§ 10. 1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez: 

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

widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

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

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

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

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

3) obowiązkową realizację programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły. Treści 

wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas 

zajęć pozalekcyjnych. 

2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnym,  

2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej, 
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3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

3. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania 

w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.  

§ 11. 1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie 

całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:  

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 

i poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzeniem warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę 

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieraniem aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej 

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

5) wspieraniem samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborem treści adekwatnych 

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

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6) wzmacnianiem poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjających rozwojowi 

nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność 

ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniem 

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

pojawiających się w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do 

intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

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

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

10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie 

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu 

rozwoju dziecka, 

11) tworzeniem warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania 

i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12) współdziałaniem z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 
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13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

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

w szkole, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających 

z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

14) systematycznym uzupełnianiem, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian 

i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w Szkole, 

16) organizowaniem zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego, 

17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultury. 

2. Celem kształcenia w Szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania 

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 

przyjaciele), 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 

i etnicznej, 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy, jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez: 
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1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie 

dalszego kształcenia, 

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od 

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację 

świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego 

i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego 

otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale 

wartościowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami 

i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu, 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, 

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, 

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia, 

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną 

i właściwą postawę ciała, 

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego 

żywienia i higieny pracy umysłowej, 

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków, 

dopalaczy i innych) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo, 

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności, 

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich 

właściwego stosunku, 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych, 

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących 

w relacjach międzyludzkich, 

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia 

rodzinnego, 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu 

szkolnym i prywatnym, 

25) integrację uczniów niepełnosprawnych. 
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§ 12. 1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym 

etapie edukacyjnym, 

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach Szkoły,  

3) prowadzenie lekcji religii w szkole, 

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

wspierających i gimnastyki korekcyjnej, 

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 

6) współpracę z różnymi instytucjami: 

a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wlkp., 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach, 

c) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

d) Sąd Rodzinny 

e) Policja, 

f) Straż Pożarna, 

g) Rada Sołecka wsi Dębnica 

h) Nadleśnictwo Antonin 

i) Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach, 

j) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dębnica, 

k) innymi organizacjami wspierającymi szkołę.  

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 13. 1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Samorząd Uczniowski, 

4) Rada Rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

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

szkolnego uczniów, jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący Szkołę. 

§ 14. 1. Dyrektor szkoły kieruje Szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest 

przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły, przewodniczącym Rady 

Pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 
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1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady 

Pedagogicznej w celu podnoszenia, jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz szkoły, 

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, 

oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji 

i podnoszenia kwalifikacji, 

4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu, 

9) stwarzanie warunków do działań, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej Szkoły, 

10) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szkoły, 

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji 

o działalności szkoły, 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa, 

13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza Szkołą 

oraz określenie warunków jego spełniania, 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej,  

15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego, 
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17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

18) organizowanie nauczania uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania,  

19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 

i nauczycielom, 

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas 

i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć, 

22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

ucznia. 

4. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks 

pracy należy w szczególności: 

1) kierowanie, jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami, 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników Szkoły, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły mających 

status pracowników samorządowych, 

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w Szkole, 

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły, 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez Szkołę, 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne 

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw 

i dobra dziecka, 

15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych, 

16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 



9 

 

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą 

organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole. 

7. Zarządzenia Dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń oraz na tablicy 

ogłoszeń. 

§ 15. 1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

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

przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. 

2. Do jej kompetencji stanowiących należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy Szkoły.  

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,  

2) projekt planu finansowego Szkoły, 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień, 

4) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych 

w Szkole, 

5) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program 

nauczania, 

8) dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

9) zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata 

albo do konkursu nikt się nie zgłosił, 

10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 

11) zatwierdzanie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

4. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły. 

5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły oraz jego zmian i uchwala 

statut lub jego zmiany. 
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6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę 

o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej 

w Szkole. 

7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Spotkania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

8. Osoby uczestniczące w spotkaniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

§ 16. 1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organem samorządu jest 

Rada Samorządu Uczniowskiego.  

2. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 

uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie 

może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 

3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom Szkoły 

w sprawach dotyczących Szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela. 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

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

dotyczących praw uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami, 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z Dyrektorem, 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

§ 17. 1.Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować 

działania z zakresu wolontariatu. 

2. W celu sprawnej koordynacji zadań Samorząd Uczniowski wyłania radę wolontariatu 

oraz określa jej kompetencje. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu Szkoły, 

który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym 

lub otoczeniu Szkoły. 

3. Opiekunem wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć 

organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną pomoc 

potrzebującym. 

4. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie i 

rodzice. 

5. Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu to:  

1) rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, 
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2) zapoznawanie rówieśników z ideą wolontariatu, 

3) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej, 

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz osób 

potrzebujących. 

§ 18. 1.W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. 

3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu 

prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach Szkoły. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Szkoły,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, 

4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku 

w Szkole, 

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

5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2. 

6. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

§ 19. 1. Organy szkoły pracują na rzecz Szkoły, współdziałają w realizacji zadań 

wynikających ze statutu i planów pracy Szkoły. 

2. Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia 

dobrego klimatu Szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych 

zasad funkcjonowania Szkoły.  

3. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 

swoich kompetencji. 

4. Działające w Szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 

swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak 

o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach 

bezpośrednio lub pośrednio poprzez Dyrektora Szkoły. 

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

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

do Dyrektora Szkoły, 
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2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk, 

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

sporu, 

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

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

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

powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela 

do pracy w zespole. 

7. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze 

głosowania. 

8. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne.  

9. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 20. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

określonych planem nauczania. 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie 

więcej niż 27. 

3. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci od 3 do 6 lat. 

4. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków. 

§ 21. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach 

przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 

minut. 

§ 22. 1.W roku poprzedzającym naukę w klasie 1 przeprowadza się diagnozę gotowości 

dziecka 6-letniego do podjęcia nauki. 

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

w szkole podstawowej”. 

§ 23. 1. Dyrektor na wniosek rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem 

jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych 

potrzeb. 

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny. 

§ 24. 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
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2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 

podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

§ 25. 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

prowadzone w systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W przypadku prowadzenia świetlicy i biblioteki 

zajęcia trwają 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym 

ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje 

nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym, że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne 

należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział 

czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

§ 26. 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 

jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

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

lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 

§ 27. 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra ds. oświaty 

i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły. 

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Szkoły 

Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć edukacyjnych. 

§ 28. 1 Religia, jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, 

których rodzice wyrażają na to zgodę. 

2. Zgoda jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym 

roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami 

opiekuńczo-wychowawczymi. 

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 

5. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej 

ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

6. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy dni wolne od zajęć edukacyjnych 

w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie.  
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§ 29. 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne 

„Wychowanie do życia w rodzinie”. 

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły 

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, mają w razie potrzeby zapewnioną opiekę w świetlicy 

szkolnej lub zajęcia opiekuńczo wychowawcze. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

§ 30. 1 W Szkole realizowane są zajęcia z doradztwa zawodowego. 

2. Szkoła wspomaga dokonanie świadomego wyboru przez uczniów dalszego kierunku 

kształcenia poprzez: 

1) prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego,  

2) działalność informacyjną oraz doradczą wychowawcy, pedagoga i innych specjalistów, 

3) kontakt z przedstawicielami Urzędu Pracy w Ostrowie Wlkp., 

4) organizację spotkań z nauczycielami i uczniami szkół ponadpodstawowych. 

3. Za doradztwo zawodowe w Szkole odpowiedzialny jest nauczyciel który opracowuje 

program zajęć i koordynuje jego realizację. 

§ 31. 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem 

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

§ 32. 1. Szkoła może prowadzić innowacje pedagogiczne, tzn. nowatorskie rozwiązania 

programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły 

oraz eksperymenty, które służą podnoszeniu skuteczności kształcenia w Szkole. 

2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie bądź wybrane 

zajęcia edukacyjne; całą szkołę, oddział lub grupę. 

3. Uchwałę w sprawie innowacji podejmuje Rada Pedagogiczna. 

§ 33. 1. Biblioteka szkolna wraz z Internetowym Centrum Informacji Medialnej (ICIM) jest 

ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji 

dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i 

wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu 

uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-

wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej. 

2. Biblioteka szkolna wraz z ICIM wspomaga nauczycieli w: 

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości 

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych 

przedmiotów. 

3. Do zadań biblioteki należy: 
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1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, płyt oraz innych nośników 

cyfrowych itp.), 

2) prowadzenie ewidencji zbiorów, 

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej, 

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie 

wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień,  

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych, 

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach. 

4. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:  

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) informowanie o aktywności czytelniczej, 

c) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

d) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych. 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych 

i czasopism pedagogicznych, 

b) organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

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

3) rodzicami, poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d) udostępnianie Statutu Szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych 

dokumentów prawa szkolnego.  

§ 34. 1. Szkoła zapewnia uczniom podręczniki i inne materiały edukacyjne pozyskane ze 

środków celowych MEN. 

2. Podręczniki i inne materiały edukacyjne: 

1) są własnością Szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej,  

2) szczegółowe zasady wypożyczania podręczników określa regulamin, 

3) materiały ćwiczeniowe wydawane są uczniom, jako materiały bezzwrotne. 

§ 35. 1. W Szkole działa świetlica dla uczniów. 

1) do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze 

względu na organizację dojazdu do szkoły a na pisemny wniosek rodziców również inni 

uczniowie, 

2) czas pracy świetlicy określa Dyrektor Szkoły, 
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3) świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły, 

4) świetlica prowadzi zajęcia w dwóch grupach wiekowych, 

5) grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów, 

6) nauczyciele świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych, 

7) szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.  

§ 36. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: 

1. 10 sal lekcyjnych, 

2. bibliotekę z ICIM, 

3. pracownię komputerową, 

4. salę gimnastyczną wraz z zapleczem, 

5. boisko szkolne, 

6. salę do zajęć rekreacyjno-ruchowych i świetlicowych, 

7. szatnie, 

8. archiwum, 

9. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, 

10. plac zabaw. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 37. 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników na stanowiskach 

niepedagogicznych, przy czym są oni pracownikami Zespołu Szkół w Dębnicy. 

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

niepedagogicznych Szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz 

ustawa Kodeks Pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych Szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych.  

§ 38. 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:  

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

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:  

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 
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a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,  

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest 

indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b) udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych i otrzymywania od nich 

pomocy w swoich działaniach,  

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi 

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

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) współtworzenie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły, 

planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki, 

4) kształtowanie osobowości ucznia, 

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

7) wspieranie rodzin mających problemy wychowawcze, 

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

możliwościami i zainteresowaniami, 

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego, 

10) informowanie Dyrektora Szkoły o licznych nieobecnościach i trudnościach 

wychowawczych w klasie, 

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych 

formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, akcjach, 

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami, 

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy, szkoły, wsi, 

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych 

w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, Dyrektorem, pedagogiem szkolnym 

i rodzicami ucznia, 

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych 

działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 
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16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią, 

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

półrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, 

osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach 

wychowawczych, 

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej 

Zarządzeniami Dyrektora Szkoły, 

19) praca w zespole wychowawczym, 

20) współpraca z biblioteką. 

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

i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od Dyrekcji 

Szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołu 

wychowawczego, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 

5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły 

w następujących przypadkach: 

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, 

2) w wyniku decyzji Dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi. 

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana 

wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.  

6. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do Dyrektora Szkoły, 

którego decyzja jest ostateczna. 

§ 39. 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą;  

3. Do zadań nauczyciela należy:  

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, 

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania, 

3) właściwie organizować proces nauczania, 

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem 

oceniania, 

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy, 

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz 

wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń Dyrektora Szkoły w 

tym zakresie, 

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować 

wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności, 

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów, 
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9) indywidualizować proces nauczania, 

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

11) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

12) informowanie wychowawców klas o sukcesach i niepowodzeniach uczniów, 

13) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i mienie szkoły.  

§ 40. Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb, 

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

uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego Szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców 

i nauczycieli, 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego, 

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Szkołę na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia, 

7) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom 

realizującym indywidualny program lub tok nauki, 

8) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły i jego 

ewaluacji, 

9) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, 

10) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, 

11) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wlkp., 

12) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-

wychowawczymi. 

§ 41. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

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

mowy głośnej i pisma, 

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

pomocy logopedycznej, 

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

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 

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

przy ścisłej współpracy z  nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli, 
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6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

§ 42. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami  

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności 

oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych, 

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

Szkoły, 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z ich rodzicami, 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 43. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania 

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

5) udzielanie informacji bibliotecznych, 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

7) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

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

§ 44. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:  

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom, 

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

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

4) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci, 

5) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości 

o zachowanie zdrowia, 

6) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

§ 45. 1. W Szkole działają zespoły nauczycieli powoływane przez Dyrektora. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu. 

3. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji 

w danym roku szkolnym. 

§ 46. 1. W Szkole działa zespół wychowawczy szkoły. 

2. W skład zespołu wchodzą: wszyscy wychowawcy, pedagog oraz inni powołani przez 

Dyrektora Szkoły nauczyciele.  
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3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, który zostaje wybrany w drodze głosowania. 

4. Do zadań zespołu wychowawczego Szkoły należy w szczególności: 

1) ocena sytuacji wychowawczej Szkoły, 

2) rozpatrywanie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów, 

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych Radzie Pedagogicznej, 

4) współtworzenie programu profilaktyczno-wychowawczego Szkoły, 

5) opracowywanie kalendarza imprez szkolnych. 

§ 47. 1. Pracownicy zatrudnieni w Szkole na umowę o pracę są pracownikami 

samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

2. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest 

potwierdzane podpisem pracownika. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, 

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, 

jeżeli prawo tego nie zabrania, 

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, 

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z innymi osobami,  

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy, 

7) podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,  

8) wykonywanie poleceń przełożonego, 

9) łożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych 

o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy, 

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora 

Szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym. 

§ 48. Obowiązki sekretarki szkolnej: 

1) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt, 

2) przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących, 

3) wysyłanie korespondencji, 

4) bieżące załatwianie spraw uczniowskich, 

5) sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw 

uczniowskich, 

6) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, 

7) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników Szkoły, 

8) wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych, 

9) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy, 

10) obsługa gości i interesantów Dyrektora Szkoły, 

11) przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych, 

12) prowadzenie archiwum szkolnego, 
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13) udzielanie informacji interesantom, 

14) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i ppoż., 

15) realizacja obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 47 ust.3. 

16) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora Szkoły.  

§ 49. Zadania konserwatora: 

1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste 

dokonywanie przeglądów pomieszczeń, 

2) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno-

kanalizacyjnych, grzewczych, elektro-energetycznych, klimatyzacyjnych, 

3) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych 

ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek, 

4) wykonywanie prac remontowo-budowlanych niewymagających specjalistycznego 

sprzętu, przygotowania, zlecanych przez Dyrektora Szkoły, 

5) dbanie o powierzony sprzęt, 

6) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych, 

7) udział w szkoleniach bhp i ppoż., 

8) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp 

i ppoż., 

9) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 47 ust. 3 

10) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły. 

§ 50. Obowiązki sprzątaczki: 

1) utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne 

wykonywanie czynności porządkowych, 

2) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem – zamykanie okien, drzwi, 

3) sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące 

gruntowne porządki, 

4) udział w szkoleniach bhp i ppoż. oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

5) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., 

6) przestrzeganie Regulaminu Pracy, 

7) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 47 ust. 3, 

8) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły. 

§ 51. 1. W szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora Szkoły 

w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.  

2. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych 

w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik Szkoły potwierdza 

własnoręcznym podpisem. 
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ROZDZIAŁ VI 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

 

§ 52. 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania 

uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy 

rodzice mają prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

2) porad pedagoga szkolnego i innych specjalistów, 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły, 

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań 

z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania). 

2. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

3) współdziałanie z organami Szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

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

regulamin Rady Rodziców. 

§ 53. 1.Rodzice wychowują  swoje dzieci, a szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

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

i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach, 

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych, 

5) informowania Dyrektora Szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza 

granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo 

za granicą), 

6) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub 

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

przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym 

zezwoleniu, 

7) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu 

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

8) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania 

dziecka ze szkoły i przedszkola.  
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ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

§ 54. 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu Szkoły na podstawie 

zgłoszenia rodziców. 

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami.  

§ 55. 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma także prawo do: 

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

2) kształcenia oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości, 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

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

w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania, 

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, 

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

11) zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,  

12) udziału w zajęciach wspierających w przypadku trudności w nauce, 

13) do bezpłatnego transportu do szkoły i ze szkoły oraz opieki w czasie przewozu, 

(uczniowie dojeżdżający)  

14) wpływu na życie Szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian 

i ulepszeń w życiu klasy i szkoły, 

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego, 

16) wykorzystania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń TIK do celów 

edukacyjnych za zgodą i na warunkach określonych przez nauczyciela.  

17) aktywnego udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego. 

§ 56. 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do: 

1) wychowawcy klasy, 

2) Dyrektora Szkoły. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub 

naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.  
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§ 57. 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły 

i stosownych regulaminach, a w szczególności: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć i 

przybywania na nie punktualnie 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych 

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, 

5) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności 

6) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu, 

7) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, 

8) dbania o piękno mowy ojczystej, 

9) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom Szkoły, 

10) przestrzegania zasad współżycia społecznego, 

11) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, 

12) zachowywania czystego i schludnego wyglądu, 

13) troszczenia się o mienie Szkoły. 

§ 58. 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców, 

3) pochwałę ustną Dyrektora Szkoły, 

4) wyróżnienie na apelu. 

5) stypendium Wójta Gminy Przygodzice, 

6) nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców, 

7) list gratulacyjny do rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. 

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być: 

1) szczególne osiągnięcia w nauce, 

2) aktywny udział w życiu szkoły, 

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach 

sportowych, 

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole. 

§ 59. 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie 

Statutu Szkoły. 

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

Pedagogicznej i inni pracownicy Szkoły. 

3. Uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy klasy w rozmowie indywidualnej lub wobec klasy, 

2) upomnienie ustne Dyrektora Szkoły, 

3) nagana Dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców; 

4) pisemne upomnienie Dyrektora Szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,  

5) kara przeniesienia ucznia do innej szkoły. 
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§ 60. 1. Przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje Dyrektor Szkoły do kuratora 

oświaty na wniosek Rady Pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar z § 59 ust. 3 p. 1–5 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia 

2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

 

§ 61. 1. Ocenianiu podlegają : 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

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

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych 

przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę 

oraz formułowaniu oceny. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego, norm etycznych, aktywności ucznia oraz obowiązków ucznia określonych 

w Statucie Szkoły. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz postępach w tym zakresie, 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

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

trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych półrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ustalanie ocen bieżących i półrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a 

także półrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 
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6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

§ 62. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych półrocznych i 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

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

zajęć edukacyjnych w terminie:  

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

zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

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

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

obecności, 

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

edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach 

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

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

oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:  

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

zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

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

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

obecności. 

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę 

z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na 

nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami 

i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.  

§ 63. 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do 

zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 

udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym 

z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.  

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad: 
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1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu 

ich przez nauczyciela, 

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

uczącym danego przedmiotu. 

§ 64. 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne półroczne i końcoworoczne ustala się według 

następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:  

1) stopień celujący  - 6 - cel;  

2) stopień bardzo dobry  - 5 - bdb; 

3) dobry     - 4 - db; 

4) stopień dostateczny  - 3 - dst; 

5) stopień dopuszczający - 2 - dop; 

6) stopień niedostateczny - 1 - ndst.  

2. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie znaków „+” (poza stopniem 

celującym) oraz „ -” (poza stopniem niedostatecznym). 

3. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, natomiast 

półroczne i roczne w pełnym brzmieniu. 

4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia 

uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych 

odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także 

podczas dyżurów dla rodziców lub indywidualnych konsultacji. 

5. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych 

zasadach oceniania. 

6. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania 

wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia. 

7. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są: 

1) prace pisemne: 

a) praca klasowa, test, sprawdzian, 

b) kartkówka, 

2) praca i aktywność na lekcji, 

3) odpowiedź ustna, 

4) praca projektowa, 

5) praca w grupach, 

6) praca domowa, 

7) aktywność. 

§ 65. 1. Ocena bieżąca 

1) bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych systemów oceniania winno być 

dokonywane systematycznie, 

2) uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego 

przedmiotu, 

3) przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób 

może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne, 
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4) uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno 

uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, 

5) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet. 

2. Ocena z pracy pisemnej: 

1) obejmuje większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne 

i obowiązkowo są poprzedzone lekcją powtórzeniową, 

2) musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, 

3) prace pisemne powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni 

od momentu napisania pracy. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje 

ocen niedostatecznych. 

4) uczeń, który opuścił pracę pisemną z przyczyn usprawiedliwionych powinien ją napisać 

w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby 

nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów, 

5) w ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie trzy prace pisemne  (prace 

klasowe, sprawdziany, testy),  nie więcej niż jeden dziennie, 

6) kartkówka – dotyczący materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na 

maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach, nie musi być zapowiadana, 

7) przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, co wykonał 

dobrze, a nad czym musi popracować. 

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i zajęć artystycznych 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 na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

4. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: 

1) 98% - 100% - celujący 

2) 91% - 97% - bardzo dobry 

3) 75% - 90% - dobry 

4) 56% - 74% - dostateczny 

5) 36% - 55% - dopuszczający 

6) 0% - 35% - niedostateczny 

5. Począwszy od klasy 4 podstawą do wystawienia za pierwsze półrocze i oceny rocznej 

jest średnia ważona. Każdej formie przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę 

w hierarchii ocen: 

1) praca klasowa – 7 

2) sprawdzian – 7 

3) test – 7 

4) kartkówka – 5 

5) odpowiedź – 3 

6) aktywność – 3 

7) praca domowa- ćwiczenia - 2 
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8) praca domowa- zadanie obowiązkowe dłuższe - 3 

9) praca domowa- dla chętnych -4 

10) praca na lekcji, np. w grupach – 3 

11) projekt – 3-5 

12) konkurs – 3-5 

4. Nauczyciel przy wystawianiu półrocznej i rocznej oceny ma do dyspozycji premię 

uznaniową wynoszącą 0,2. 

5. Średniej ważonej przyporządkowuje się odpowiednią ocenę szkolną:  

1) 1,00 - 1,69 niedostateczny 

2) 1,70 - 2,69 dopuszczający 

3) 2,70 - 3,69 dostateczny 

4) 3,70 - 4,69 dobry 

5) 4,70 - 5,49 bardzo dobry 

6) 5,50 - 6,00 celujący 

6. Szczegółowe wagi określają nauczyciele w przedmiotowych zasadach oceniania.  

7. Półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na 

półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

§ 66. 1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej 

w przedmiotowych zasadach oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w półroczu. 

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

usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika 

lekcyjnego na życzenie ucznia. 

3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej 

(wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną 

nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.  

§ 67. 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych 

ocen sformułowane są w odrębnych dokumentach, opracowanych przez nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów z uwzględnieniem specyfiki i możliwości edukacyjnych uczniów 

w konkretnej klasie.  

2. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:  

1) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, 

uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany 

przez nauczyciela; wzorowo posługuje się językiem przedmiotu; samodzielnie korzysta 

z różnych źródeł informacji, 

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

finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych 

i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu gminy, rejonu, województwa i kraju lub 

posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia.  
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3. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, 

2) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem 

nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

4. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:  

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

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

podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych), 

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

teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

5. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:  

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez 

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

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

trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

6. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:  

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

te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych), 

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

trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

7. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował 

wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach  

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy 

klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

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

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym 

wymaganiom.  

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

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

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

technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
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11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 10 uniemożliwia ustalenie 

oceny półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% 

planowanych zajęć w danym półroczu, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć, a w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub 

„zwolniona”. 

12. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 10 jest obowiązany być obecny na 

lekcji, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na 

ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony z obecności na tych 

zajęciach po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców. 

13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

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

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

15. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego 

języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie 

szkoły.  

§ 68. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:  

1) I półrocze  - IX – I  

2) II półrocze - II – VI 

2. Klasyfikowanie półroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania 

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.  

3. Klasyfikowanie półroczne przeprowadza się na koniec I półrocza, a roczne na koniec 

II półrocza.  

4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne 

na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. 

Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego 

sprawdzianu wiedzy na koniec półrocza. 

5. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć 

edukacyjnych w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne 

wchodzące w skład tego bloku. 

6. Na tydzień przed półrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanych 

dla niego półrocznych (rocznych) ocenach klasyfikacyjnych i odnotowują ten fakt w dzienniku. 

7. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) 

ucznia informacje o przewidywanych dla niego rocznych (półrocznych) ocenach 

klasyfikacyjnych w formie pisemnej 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
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Pedagogicznej, a zebrane potwierdzenia powiadomienia rodziców przekazuje do sekretariatu 

Szkoły na 4 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

8. Najpóźniej na 4 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej wszyscy 

nauczyciele wystawiają odpowiednio oceny półroczne lub roczne, informując uczniów. 

9. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego, opracowanego dla niego na podstawie przepisów 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. 

10. Oceny bieżące oraz półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów, o których 

mowa w ust. 9 są ocenami opisowymi. 

§ 69. 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) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby), 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach, 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów 

i prac pisemnych, 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych, również w 

trybie poprawy ocen niedostatecznych, 

5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – 

konsultacji indywidualnych.  

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie 

podania do wychowawcy klasy, w ciągu trzech dni od ostatecznego terminu poinformowania 

uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. 

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

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

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków najpóźniej na 5 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do sprawdzenia wiadomości 

w formie określonej przez nauczyciela danego przedmiotu. 

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

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

8. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny przewidywanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.  

§ 70. 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny 
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klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

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

z powodu określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

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

na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca 

przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia lub 

przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej 

uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny poza 

Szkołą. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, 

nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.  

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami).  

8. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym 

uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego. 

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

z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4 przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 5 przeprowadza komisja, 

powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku  

szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 

odpowiedniej klasy.  

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

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa 

w ust. 11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki 

egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace 
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ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia.  

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 71.  

15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną lub dwie 

oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.  

§ 71. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.  

2. Wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa 

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

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

z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego lub techniki, z których to przedmiotów 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

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

letnich. 

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

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

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

komisji. 

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

dzień przed egzaminem poprawkowym. 

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

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

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego 

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

następuje w porozumieniu w Dyrektorem tej szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną. 

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

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

przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. 

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

klasę. 
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14. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod 

warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

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

Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

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

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

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 

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

edukacyjnych. 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne. 

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

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

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

tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 

z Dyrektorem tej Szkoły. 

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

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

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

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

poprawkowego. 

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

zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

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

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

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

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

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

§ 73. 1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz 
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o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

2. Półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

3. Półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej ustala się wg następującej skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

4. W klasach 4-8 obowiązuje punktowa skala ocen zachowania.  

5. Półroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 

skali, z podanymi skrótami:  

1) Szkoła podstawowa kl.4-6 

a) wzorowe  - wz   220 punktów i więcej 

b) bardzo dobre  - bdb  180 – 219 punktów 

c) dobre   - db  140 – 179 punktów 

d) poprawne  - pop  100 – 139 punktów 

e) nieodpowiednie - ndp  60 – 99 punktów 

f) naganne  - nag  poniżej 60 punktów  

2) Szkoła podstawowa kl.7-8 

a) wzorowe  - wz  260 punktów i więcej 

b) bardzo dobre    - bdb  200 – 259 punktów 

c) dobre                 - db  140 – 199 punktów 

d) poprawne         - pop  100 – 139 punktów 

e) nieodpowiednie   - ndp  60 – 99 punktów 

f) naganne             - nag  poniżej 60 punktów  

6. Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który uzyskał w półroczu więcej niż 10 

punktów na „-”, bez względu na ilość punktów uzyskanych na „+”. 

7. Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który uzyskał w półroczu więcej niż 20 

punktów na „-”, bez względu na ilość punktów uzyskanych na „+”. 

8. Oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który uzyskał w półroczu więcej niż 30 punktów 

na „ -”, bez względu na ilość punktów uzyskanych na „+”. 
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9. Uczniowie, którzy jednocześnie realizują naukę w szkołach muzycznych i językowych 

mogą otrzymać punkty po dostarczeniu wychowawcy klasy stosownej informacji 

o osiągnięciach w terminie do 31 maja każdego roku szkolnego (itp. pismo ze szkoły, dyplomy 

ucznia). 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

11. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub 

program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się 

oceny zachowania.  

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

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

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

w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

13. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

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

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

komisji. 

14. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji, 

2) wychowawca klasy, 

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

4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

5) przedstawiciel Rady Rodziców.  

15. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.  

16. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia 

komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

18. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w Szkole co najmniej dwa razy z rzędu 

ustalono w naszej szkole naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę 

o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał 

co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło 

przynajmniej jedno udowodnione zachowanie: 

1) szczególnie lekceważy stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej 

zastosowanych statutowych kar porządkowych, 
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2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 30% 

godzin przeznaczonych na te zajęcia, 

3) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli 

i pracowników szkoły, 

4) zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne, 

5) świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się, 

6) popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego, 

7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów 

wulgarnych i obraźliwych. 

§ 74. 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków 

szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec 

kolegów i innych osób. 

2. Podstawą do ustalenia oceny są informacje zapisane w Zeszycie wychowawczym. 

3. Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania: 

1) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych, 

2) kultury osobistej, 

3) stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych. 

4. Kryteria oceniania zachowania w klasach 4-8 szkoły podstawowej: 

1) każdy uczeń szkoły klas 4-6 otrzymuje 120 punktów jako kredyt, 

2) każdy uczeń klas 7-8 otrzymuje 100 punktów jako kredyt , 

3) przyjęto, że pozytywnie ocenione zostaną następujące zachowania: 

 

Lp. Zachowania oceniane pozytywnie 
Ilość 

punktów 

1. Udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych (każdorazowo)  

a) udział w etapie szkolnym, 5 

b) udział w etapie gminnym, rejonowym, 10 

c) udział w konkursie ogólnopolskim (CES, Kangur, Multitest itp.), 10 

d) udział w konkursie w etapie wojewódzkim. 30 

2. Współudział w organizowaniu imprez szkolnych:  

a) udział w szkolnej imprezie (apel, program artystyczny) każdorazowo, 1-20 

b) pomoc podczas szkolnych imprez – każdorazowo. 1-10 

3. Praca na rzecz szkoły – każdorazowo. 3-5 

4. Praca na rzecz klasy (każdorazowo). 3-5 

5. Udział w akcjach – każdorazowo. 1-10 

6. Strój galowy (rozpoczęcie roku szkolnego, 9 X, 11 XI, 3 V, ślubowanie, egzamin, 

sprawdzian) – każdorazowo. 
2 

7. Pełnienie funkcji w klasie – półrocznie. 1-10 

8. Działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych – półrocznie. 1-10 

9. Punktualność i frekwencja 100%: 15 

a) 1 spóźnienie 10 
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b) 2 spóźnienia 7 

10. Kultura osobista (kultura słowa, zachowanie w szkole i poza szkołą) – półrocznie. 20 

11. Pomoc kolegom (w nauce i inna) – półrocznie. 1-15 

12. Uznaniowo do dyspozycji wychowawcy (półrocznie). 1-20 

13. Uznaniowo do dyspozycji klasy (półrocznie). 1-5 

 

4) przyjęto, że negatywnie ocenione zostaną następujące zachowania: 

 

Lp Zachowania oceniane negatywne 
Ilość 

punktów 

1. Utrudnianie prowadzenia zajęć – każdorazowo. 3 

2. Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły – każdorazowo. 10 

3. Niewykonywanie poleceń nauczyciela – każdorazowo. 3 

4. Stwarzanie sytuacji zagrażającej innym. 3 

5. Celowe zapominanie o stosowaniu form grzecznościowych – półrocznie. 2 

6. Niewywiązywanie się ze zobowiązań. 5 

7. Niszczenie sprzętu, umeblowania, budynku – każdorazowo. 10 

8. Niszczenie rzeczy należących do innych osób – każdorazowo. 10 

9. Zaśmiecanie otoczenia i bałaganiarstwo, niszczenie środowiska przyrodniczego – 

każdorazowo. 
3 

10. Brak szacunku dla innych uczniów (agresja słowna), zachowania niekoleżeńskie – 

każdorazowo. 
3  

11. Agresja fizyczna (popychanie, szarpanie, szturchanie, plucie, kopanie, podkładanie 

nogi, szarpanie za włosy, gryzienie, kłucie itp.). 
10 

12. Wulgarne słownictwo – każdorazowo. 10 

13. Oszustwo, np. podrobienie podpisu – każdorazowo. 10 

14. Nieodpowiednie zachowania poza terenem szkoły – każdorazowo. 5 

15. Niewłaściwe zachowanie podczas drogi do i ze szkoły. 2-5 

16. Palenie papierosów, picie alkoholu i stosowanie innych używek – każdorazowo. 30 

17. Kradzież. 30 

18. Samowolne opuszczanie terenu szkoły – każdorazowo. 5 

19. Wyłudzanie pieniędzy – każdorazowo. 15 

20. Posiadanie telefonu komórkowego na terenie szkoły (nie działanie zgodnie z 

przyjętymi zasadami). 
10 

21. Niestosowny wygląd (np. makijaż, pasemka, polakierowane paznokcie, duża 

ozdobna biżuteria itp.). 
5 

22. Naruszenie godności osobistej. 20 

23. Brak zeszytu korespondencyjnego– każdorazowo. 2 

24. Brak zwrotu książek do biblioteki przed terminem wystawienia przewidywanych 

ocen końcowych w danym roku szkolnym. 
30 
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25. Opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia:  

a) od 1 do 10 godz. – jednorazowo, 10 

b) od 11 do 20 godz. – jednorazowo, 20 

c) powyżej 20 godz. – jednorazowo. 30 

 

5. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie 

norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), Rada Pedagogiczna może 

wnioskować do wychowawcy o wystawienie uczniowi oceny nagannej, nawet wtedy, gdyby 

był pod innym względem wzorowy. 

§ 75. 1. Oceny z zajęć edukacyjnych: 

1) W klasach I–III półroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Ocenę 

można sporządzić komputerowo i wydruk podpisany przez wychowawcę dołączyć do 

dziennika lekcyjnego, co jest równoważne z wpisem do dziennika lekcyjnego. 

2) Ocenianie bieżące ucznia w klasie pierwszej dokonywane jest według czterostopniowej 

skali wyrażonej komentarzem słownym lub pisanym, jak niżej: 

a) Bardzo dobrze! – posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym 

i ponadpodstawowym wymaganiom stawianym w danej dziedzinie edukacji, uczeń pracuje 

samodzielnie, jest twórczy i kreatywny, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami 

i umiejętnościami, 

b) Dobrze! – posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym 

wymaganiom stawianym w danej dziedzinie edukacji, uczeń wykonuje zadania prawidłowo, 

samodzielnie. Bardzo dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, stara 

się być twórczy, 

c) Słabo! – posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym 

wymaganiom w danej dziedzinie edukacji, samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu 

trudności, przy rozwiązywaniu trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela, 

d) Musisz się jeszcze postarać! – posiadane wiadomości i umiejętności wskazują na braki 

w danej dziedzinie edukacji, uczeń nie pracuje samodzielnie, potrafi rozwiązać typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 

3) Ocenianie bieżące ucznia w klasach II - III dokonywane jest za pomocą oceny wyrażonej 

literą alfabetu według niżej wymienionej skali czterostopniowej: 

a) A – Bardzo dobrze! 

b) B – Dobrze! 

c) C – Słabo! 

d) D – Postaraj się! 

2. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia klasy I–III : 

1) A otrzymuje uczeń, który: 

a) często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 

b) sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze 

teoretycznym i praktycznym, 

c) jasno i logicznie rozumuje, 
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d) samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy, 

e) potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania, 

f) buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne), wyczerpując 

temat, posługuje się bogatym słownictwem, 

g) korzysta z różnych źródeł wiedzy. 

2) B otrzymuje uczeń, który: 

a) wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć, 

a) sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednia terminologią, 

b) logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania, 

c) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, 

d) potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych, 

e) przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich  ich aspektów, 

f) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) poprawne językowo i stylistycznie. 

3) C otrzymuje uczeń, który: 

a) zna i rozumie podstawowe pojęcia, 

b) przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią 

terminologią w wymiarze teoretycznym, 

c) samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania, 

d) zadania i problemy złożone rozwiązuje zadania przy pomocy nauczyciela, 

e) popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania, 

f) wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, posługuje się ubogim 

słownictwem. 

4) D otrzymuje uczeń, który: 

a) zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia, 

b) analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela, 

c) zadania rozwiązuje długo, niestarannie, 

d) popełnia liczne błędy, 

e) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) mało poprawne językowo i stylistycznie, 

posługuje się ubogim słownictwem, 

f) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które są konieczne, najistotniejsze oraz 

najbardziej użyteczne. 

3. Sposoby oceniania.  

1) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas 

wielokierunkowej działalności ucznia; 

2) Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań; 

3) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę: 

a) pisemną – ocena wyrażona stopniem (od A do D) wpisana do dziennika lekcyjnego, 

b) pisemną – ocena opisowa  

c) werbalną – ustne wyrażanie uznania, akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas 

zajęć. 

4) Ocenie podlegają postępy uczniów w edukacji: 
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a) polonistycznej, 

b) matematycznej,  

c) przyrodniczej, 

d) artystyczno-ruchowej, 

e) języka angielskiego, 

f) zajęć komputerowych, 

g) religii – zgodnie z zasadami oceny w tej edukacji. 

4. Co najmniej raz w półroczu przeprowadzany jest sprawdzian zintegrowany, którego 

wyniki są odnotowywane  w formie oceny w dzienniku lekcyjnym.  

5. Oceny za prace pisemne, sprawdzające osiągnięcia uczniów (dyktanda, sprawdziany, 

testy) są oznaczone kolorem czerwonym i mogą być opatrzone komentarzem. 

6. Dodatkowe inicjatywy uczniów związane z realizacją tematyki zajęć są odnotowywane 

za pomocą znaku "+". 

§ 76. 1. Obserwacja zachowania dotyczy przestrzegania przez uczniów obowiązującego 

regulaminu zachowania, według którego każdy uczeń: 

1) Jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

systematycznie odrabia prace domowe; 

2) Kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek; 

3) Dba o honor i tradycje szkoły; 

4) Potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, złość, agresję; 

5) Potrafi porozumieć się bez przemocy, pokojowo rozwiązuje problemy; 

6) Umie w zgodzie współpracować z kolegami w zespole; 

7) Udziela pomocy kolegom; 

8) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów; 

9) Utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy. 

2. Ponadto obserwacji i ocenie podlegają zachowania pozaregulaminowe, gdy uczeń:  

1) Bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych lub zawodach sportowych; 

2) Samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły; 

3) Przeciwdziała przemocy, właściwie reaguje na nieprawidłowe zachowania kolegów 

i koleżanek.  

3. Informacje o przejawach zachowania są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń 

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo 

indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. 

§ 77. 1. Ocena półroczna i roczna w klasach I-III szkoły podstawowej 

2. Obowiązuje opisowa forma oceny. 

3. Ocena opisowa uwzględnia: 

1) postępy w edukacji polonistycznej; 

2) postępy w edukacji matematycznej; 
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3) postępy w edukacji przyrodniczej; 

4) postępy w edukacji artystyczno-ruchowej; 

5) postępy w nauce języka angielskiego; 

6) zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych, a w szczególności: 

a) wywiązywania się z obowiązku ucznia, 

b) przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych, 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

d) umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm, 

e) troskę o piękno mowy ojczystej (uprzejmość, zwroty grzecznościowe), 

f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne, 

g) kulturalne zachowanie się poza szkołą, 

h) okazywanie szacunku innym osobom, 

i)  osobiste osiągnięcia uczniów. 

4. Ocena postępów w nauce religii jest wyrażona stopniem na arkuszu oceny półrocznej 

oraz na świadectwie.  

5. Ocena półroczna w przeciwieństwie do oceny rocznej zawiera dodatkowo zalecenia do 

dalszej pracy z uczniem, dotyczące zarówno postępów w edukacji, jak i zachowania.   

6. Ocenę półroczną otrzymuje rodzic lub opiekun po zakończeniu I półrocza na specjalnie 

przygotowanym arkuszu, odrębnym dla poszczególnych poziomów nauczania (kl. I, II, III). 

7. Ocenę roczną otrzymuje rodzic lub opiekun w dniu zakończenia roku szkolnego 

na świadectwie szkolnym. 

8. Każdy uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych 

przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia, na 

wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii jego rodziców (prawnych opiekunów).  

9. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów ) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy 

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

po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i 

II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

10. Po zakończeniu roku szkolnego uczeń może być wyróżniony nagrodą. 

§ 78. 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne 

oceny wyższe od stopnia niedostatecznego.  

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

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz 

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania 

realizowane w klasie programowo wyższej.  
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4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen 

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

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz 

roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

6. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

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

zachowania.  

7. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w sprawie przyznania uczniom stypendiów 

i nagród za osiągnięcia w nauce ustanowionych przez kuratora oświaty.  

8. O ukończeniu Szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada 

Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

 

ROZDZIAŁ IX 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 

§ 79. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Polega ona na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu i szkole, w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego 

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

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika 

w  szczególności z:  

1) niepełnosprawności, 

2) niedostosowania społecznego, 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) zaburzeń zachowania lub emocji, 

5) szczególnych uzdolnień, 

6) specyficznych trudności w uczeniu się,  

7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 

8) choroby przewlekłej, 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) rozpoznanych niepowodzeń edukacyjnych, 

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

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

§ 80. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

§ 81. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, oraz specjaliści 

wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności psycholog, pedagog, logopeda i terapeuta pedagogiczny. 

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

1) rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów, 

2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

3) organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci, 

4) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

5) innymi szkołami. 

§ 82. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) Dyrektora Szkoły, 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalistę, prowadzącego zajęcia z uczniem, 

5) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

6) pracownika socjalnego, 

7) asystenta rodziny, 

8) kuratora sądowego. 

§ 83. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia – dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8, 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się, 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – dla uczniów mających trudności w nauce, 

w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 8. 

4) zajęć specjalistycznych:  

a) korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 5.  
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b) logopedycznych – dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających 

trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, 

chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów. 

d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym – dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym 

i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do 

przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające 

w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie 

z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich 

specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

g) warsztatów i szkoleń. 

2. Godzina zajęć z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 

minut. 

3. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

4. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami. 

5. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica/prawnego opiekuna. 

6. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

7. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami 

specjalistycznymi decyduje Dyrektor. 

8. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

9. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli 

stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje 

i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań 

nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

10. O ustalonych dla ucznia formach, okresie  i wymiarze godzin udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców/ prawnych opiekunów ucznia. 
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11. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, 

oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań 

mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

12. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub 

specjalistycznych decyduje Dyrektor na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

13. W przypadku, gdy podjęte działania w szkole w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej nie są efektywne i nie stwierdza się wyraźnej poprawy w pokonywaniu 

trudności, Dyrektor Szkoły, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, na wniosek nauczyciela 

lub specjalisty oraz po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, składa wraz z uzasadnieniem 

wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazania 

sposobu rozwiązania problemu. 

§ 84. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

polega na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia, 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia, 

3) przyjęciu odpowiednich metod nauczania i sprawdzania wiadomości  i umiejętności 

ucznia, 

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych, 

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych. 

§ 85. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy a także okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu. 

§ 86. Wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów 

udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają poradnie  lub ośrodki 

doskonalenia nauczycieli. 

§ 87. Do zadań nauczycieli i specjalistów w zakresie pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo 

w życiu szkoły, 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania, 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, 

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku 
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utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań 

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. 

§ 88. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym 

społecznie: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne 

w miarę posiadanych środków, 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, 

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych 

ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. 

5) opracowanie i realizacje IPETu przez zespół nauczycieli i specjalistów, który dwa razy 

do roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

§ 89. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu 

z organem prowadzącym (od 2 do 10 godzin). 

§ 90. 1 Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców/prawnych 

opiekunów na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w Publicznej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

3. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie 

określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych 

ucznia oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów 

w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.  

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu 

rodzinnym . 

6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania 

danej klasy, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, Dyrektor 

może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz 

warunków, w których zajęcia są realizowane. Wniosek może być w wersji papierowej lub 

elektronicznej. Wniosek zawiera uzasadnienie. 

8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnych realizowanych bezpośrednio 

z uczniem wynosi: 

a) dla uczniów klas I –III od 6 do 8 godzin, 

b) dla uczniów klas IV –VI od 8 do 10 godzin. 
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c) dla uczniów klas VII – VIII od 10 do 12 godzin. 

9. Tygodniowy wymiar zajęć, realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni. 

10. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia Dyrektor może ustalić, na 

wniosek rodziców ucznia tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego niższy 

niż minimalny wymiar godzin. 

§ 91. 1 W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji ze 

środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do klasy, nauczyciele prowadzący 

zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie dziecka lub ucznia w zakresie 

możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. 

2. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka lub ucznia oraz wnioski 

nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, podejmuje działania umożliwiające 

kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami  w szkole. 

3. W przypadku dzieci i uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, których stan 

zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, Dyrektor organizuje różne formy 

uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym.  Dyrektor w szczególności umożliwia uczniowi udział 

w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, w uroczystościach i imprezach 

szkolnych oraz w wybranych zajęciach edukacyjnych. 

§ 92. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku 

zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia, uległ 

czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do szkoły Dyrektor zawiesza organizację 

indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 

§ 93. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku 

zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie 

do szkoły, Dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym 

poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący. 

§ 94. Dla uczniów zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania szkoła prowadzi 

odrębne dla każdego ucznia dziennik indywidualnego nauczania. 

§ 95. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po półrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok 

nauki lub indywidualny program nauki. 

§ 96. W szkole mogą być organizowane zajęcia psychoedukacyjne w celu wspomagania 

wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zrachowaniom ucznia oraz 

wspieraniu jego rozwoju. Mogą je prowadzić nauczyciele, pedagog, logopeda we współpracy 

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

§ 97. 1. Dla uczniów którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności 

w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować 

wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z klasą i wymagają dostosowania 

organizacji  i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych - organizuje się 

zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zasad i organizacji udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – zindywidualizowaną 

ścieżkę kształcenia. 
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2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 

realizowane wspólnie z klasą oraz indywidualnie z uczniem. 

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 

wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

4. Do wniosku o wydanie opinii, dołącza się dokumentację określającą: 

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole, 

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan 

zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz 

ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z klasą, 

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole. 

5. Przed wydaniem opinii, publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami 

ucznia przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej 

dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole programy nauczania, 

z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze 

stanu zdrowia. 

7. Na wniosek rodziców ucznia Dyrektor Szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, 

tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie  z uczniem, 

uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia 

ogólnego. 

 

ROZDZIAŁX 

INDYWIDUALNY TOK NAUKI, INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI 

 

§ 98. 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki (ITN) lub realizację 

indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem uczeń ubiegający się o ITN 

powinien wykazać się: 

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

przedmiotów, 

2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu (przedmiotów) na koniec 

roku/półrocza, 

2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

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

upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po półrocznej 

klasyfikacji. 

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

zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy. 
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5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania 

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

szkolnego. 

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

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

2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia, 

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

wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 

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

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

ucznia. 

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje 

program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą. 

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel 

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

psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń. 

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 Dyrektor szkoły zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku 

szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia 

organu nadzoru pedagogicznego. 

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny. 

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby 

pracować. 

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – 

opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin 

konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie. 

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy 

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

wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie. 

17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN: 

1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji 

indywidualnych, 

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego 

wszystkich uczniów w danym półroczu lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą 

i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem. 

18. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 

2 godziny co dwa tygodnie. 
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19. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania. 

20. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

21. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą. 

22. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia. 

23. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN. 

24. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok 

nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. 

Informację  o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować 

w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”. 

 

ROZDZIAŁ XI 

WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE 

 

§ 99. 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo 

w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem. 

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za 

bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on 

również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym 

miejsce podczas zajęć, 

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach i boisku pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie 

z harmonogramem dyżurów, 

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie 

i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek 

szkolnych kierownik wycieczki wraz z opiekunami. 

2. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala komputerowa, plac zabaw, boisko 

sportowe obowiązuje regulamin korzystania z tych pomieszczeń. 

3. Uczniowie przestrzegają godzin wyjścia i wejścia do szkoły. 

4. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel 

danych zajęć edukacyjnych na wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz 

dzień i godzinę wyjścia ze Szkoły. 

5. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 

warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny nauczyciel. 

6. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia Dyrektora szkoły. 

7. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie 

ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący. 

8. Przy wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator 

i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia państwowy inspektor sanitarny. 
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§ 100. 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa 

alkoholu, dopalaczy lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź 

przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć 

następujące kroki: 

1) przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy, 

2) wychowawca informuje o fakcie Dyrektora Szkoły, 

3) wychowawca wzywa do Szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im 

uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. 

W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem, 

4) w przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, Dyrektor Szkoły 

powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych 

instytucji. 

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Szkoły znajduje się uczeń 

będący pod wpływem alkoholu, dopalaczy, narkotyków lub innych środków odurzających 

powinien podjąć następujące kroki: 

1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, 

2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie, 

3) zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów, których 

zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze Szkoły, 

4) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego 

pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.  

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem dopalacze lub narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel zawiadamia Dyrektora o zaistniałej sytuacji, 

2) Dyrektor zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do 

niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu rodziców, 

próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy, 

3) Dyrektor powiadamia o zaistniałym zdarzeniu policję, 

4) po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą dopalacze lub narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 

1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, Dyrektor, itp.) ma prawo 

żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni 

(we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku 
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z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji, 

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów 

ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa, 

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi 

substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Szkoły wzywa policję, która przeszukuje 

odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 

ekspertyzy, 

4) jeżeli uczeń odda substancję dobrowolnie, nauczycie po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, 

w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. 

§ 101. 1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za 

bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, 

organizowanych przez nią. 

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

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach 

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji, 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania 

w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy, 

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im, 

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły), 

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

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

7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pogotowie 

ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym się 

w sekretariacie szkoły).  

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je 

przerywa i wyprowadza uczniów z zagrożonych miejsc. 

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli 

wychowania fizycznego, sekretariat oraz pomieszczenie pielęgniarki, wyposaża się w apteczki 

zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach 

udzielania tej pomocy. 

6. Nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

7. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych określa Regulamin 

wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych Zespołu Szkół w Dębnicy. 
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§ 102. 1. Telefony komórkowe oraz inne urządzenia TIK przynoszone są do szkoły 

wyłącznie do celów edukacyjnych, za zgodą i na warunkach określonych przez nauczyciela. 

Uczniowie przynoszą je na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu 

przyniesionego przez uczniów. 

3. Podczas  pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń TIK do nagrywania dźwięku i obrazu, a zarazem upubliczniania 

go. 

4. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie Szkoły 

powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela i przekazanie go do depozytu w sekretariacie  

Szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia. 

5. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni 

zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem 

prywatności uczniów lub pracowników Szkoły. 

6. Jeśli uczeń nie działa zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi przynoszenia telefonu 

komórkowego do Szkoły, przyjęto następujące procedury postępowania przy odbieraniu 

uczniowi telefonu komórkowego: 

1) nauczyciel odbiera uczniowi telefon, 

2) niezwłocznie składa go w sekretariacie szkoły (wpis w rejestrze), 

3) telefon jest przechowywany w sekretariacie szkoły do czasu odbioru przez rodzica. 

7. Uczeń ma prawo posiadać telefon komórkowy na: 

1) wycieczce szkolnej, 

2) nocce w szkole, 

3) dyskotece. 

§ 103. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nią 

zajęć, poprzez: 

1) harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor Szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna 

się od godziny 8.00 i trwa do zakończenia zajęć w Szkole, 

2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć 

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne 

jednostki zajęć z tego samego przedmiotu,  

3) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na przedmiotach wymagających podziału 

na grupy, 

4) umożliwienie pozostawiania w Szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia, 

5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, 

6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami, 

7) prowadzenie zajęć z elementami wychowania komunikacyjnego, współdziałanie 

z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym, 

8) kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, 

9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji, 
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10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały, 

11) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień, 

12) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni 

i pomieszczeń gospodarczych, 

13) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, 

w tym dzieci niepełnosprawnych, 

14) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi imprezach 

i wycieczkach poza teren szkoły zgodnie z obowiązującymi regulaminami, 

15) 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, 

16) prowadzenie monitoringu wizyjnego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz na 

zasadach określonych w odrębnym regulaminie.  

§ 104. Zasady bezpiecznego przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału 

przedszkolnego szczegółowo określa to regulamin. 

 

ROZDZIAŁ XI 

CEREMONIAŁ SZKOLNY 

  

§ 105. 1. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości: 

1) Inauguracja roku szkolnego, 

2) Dzień Patrona Szkoły 

3) Dzień Edukacji Narodowej – Ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

4) Święta Narodowe, 

5) Zakończenie roku szkolnego – pożegnanie absolwentów. 

2. Podczas uroczystości wymienionych w ust. 1 oraz w dniach, w których przeprowadzany 

jest egzamin obowiązuje strój galowy. 

3. Strój galowy to ciemna spódnica, biała bluzka, ciemne spodnie i biała koszula. 

§ 106. 1. Szkoła posiada sztandar: 

1) sztandar wprowadzany jest przez poczet sztandarowy podczas uroczystości szkolnych 

i państwowych, w których uczestniczy społeczność szkolna, 

2) w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klasy 7, 

3) skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą: 

a) chorąży (sztandarowy) – uczeń 

b) asysta – dwie uczennice. 

2. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są podawane na sierpniowym posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej i przez nią zatwierdzane. 

3. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok. 

4. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu 

sztandarowego.  
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W uzasadnionych przypadkach skład pocztu sztandarowego zastępuje się składem pocztu 

rezerwowego.  

5. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: 

1) uczeń – garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, czarne obuwie, 

2) uczennice – biała bluzka i ciemne spódnice tej samej długości, czarne obuwie. 

6. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym 

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze, 

2) białe rękawiczki. 

§ 107. Komendy dla pocztu sztandarowego podczas uroczystości szkolnych 

i rocznicowych: 

1) wejście pocztu sztandarowego 

 

Lp. Komendy i ich 

kolejność 

Opis zachowania 

się uczestników 

po komendzie 

Poczet flagowy Flaga 

1. Proszę o powstanie powstają przed wejściem 

pocztu flagowego 

przygotowanie 

do wejścia 

postawa na 

ramię 

2. „Baczność, poczet 

sztandarowy 

wprowadzić” 

 

w postawie zasadniczej 

wprowadzenie, 

zajęcie 

ustalonego 

miejsca 

na ramię 

w marszu 

- prezentuj 

3. „Do hymnu” w postawie zasadniczej postawa 

zasadnicza 

salutowanie  

w miejscu 

4. „Po hymnie” w postawie spocznij Spocznij prezentuj 

5. „Spocznij” Siadają Spocznij spocznij 

 

2) wyjście pocztu sztandarowego  

 

Lp. Komendy i ich 

kolejność 

Opis zachowania 

się uczestników 

po komendzie 

Poczet flagowy Flaga 

1. Proszę o powstanie powstają przed wyjściem 

 pocztu flagowego 

Spocznij postawa na 

ramię 

2. „Baczność, poczet 

sztandarowy 

wyprowadzić” 

 

w postawie zasadniczej 

postawa zasadnicza 

- wyjście pocztu 

postawa 

zasadnicza 

- na ramię 

w marszu 

3. „Spocznij” Siadają Spocznij spocznij 

 



59 

 

§ 108. Szkoła posiada własny hymn śpiewany podczas uroczystości szkolnych, 

o następującej treści:  

Stanąłeś na starcie, to już wygrałeś, 

Choćbyś do mety nie dotarł wcale. 

Pamiętaj o zasadzie: móc to znaczy chcieć, 

W dążeniu do celu cierpliwość mniej. 

Olimpijski duch jest w nas! 

Nigdy nie mówimy: pas! 

Dążymy do celu wytrwale 

Ku naszej szkolnej chwale! 

Skup się na tym ważnym starcie, 

Walcz wytrwale i zaparcie. 

Nie ustawaj na swym zapale, 

A zwycięstwo przyjdzie samo! 

A gdy zajmiesz się lekcjami 

Inne sprawy odrzuć w cień! 

Niech lenistwo Cię nie plami 

I z zapałem chwytaj dzień! 

 

ROZDZIAŁ XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 109. 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i uchwala jego 

zmiany lub uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść Dyrektor oraz każdy kolegialny organ Szkoły, 

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor Szkoły po nowelizacji statutu, ogłasza tekst jednolity statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego Statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

5. Niniejszy Statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece oraz na 

stronie internetowej Szkoły. 

§ 110. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały z mocą obowiązującą 

1 września 2017 r. 

ROZDZIAŁ XIII 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

 

§ 111. 1. Od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w Szkole funkcjonują oddziały 

dotychczasowego gimnazjum. 

2.Zapisy niniejszego Statutu mają zastosowanie dla oddziałów gimnazjalnych.  

3. W przypadku ustalania oceny zachowania uczniów klas gimnazjalnych traktuje się, jak 

uczniów klas 7-8. 


