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Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach zwana dalej 

„Szkołą” jest publiczną os mioletnią szkołą dla dzieci i młodziez y, działającą w szczego lnos ci na 

podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo os wiatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996z po z n. zm.); 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo os wiatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz.60 z po z n. zm.); 

3. Ustawy z dnia 7 wrzes nia 1991 r. o systemie os wiaty (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1457 z po z n. zm.); 

4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 967 z po z n. zm.); 

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 sierpnia 2017r. w sprawie 

szczego łowych warunko w i sposobu przeprowadzania sprawdzianu o smoklasisty ( Dz. U. 2017r. 

poz. 1512). 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2015&qplikid=3607
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2015&qplikid=3607
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§1 

1. Szkoła Podstawowa Nr1 im. Krzysztofa Kamila Baczyn skiego w Dobczycach, zwana dalej „Szkołą” 

jest publiczną os mioletnią szkołą podstawową, w kto rej w ostatniej klasie przeprowadza się 

egzamin o smoklasisty.  

2. Szkoła ma siedzibę w Dobczycach przy ul. Parkowej 4, 32 – 410. 

3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Dobczyce. Rada Miejska i Urząd Gminy i Miasta 

Dobczyce mają siedzibę w Dobczycach przy ul. Rynek 26. 

4. Organem sprawującym nadzo r pedagogiczny nad szkołą jest Małopolski Kurator Os wiaty 

w Krakowie. 

5. Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXXVII/240/17 z dnia 29 marca 2017 r. ustalono obwo d 

szkoły. 

6. Na pieczęciach i stemplach jest uz ywany skro t nazwy: Szkoła Podstawowa Nr1 

im. K.K. Baczyn skiego w Dobczycach. Szkoła posługuje się trzema pieczęciami: 

1) pieczątka podłuz na o następującej tres ci: 

 

Szkoła Podstawowa Nr1 

im. K. K. Baczyn skiego 

32-410 Dobczyce, ul. Parkowa 4 

Tel/fax 12 271 10 63 

 

2) pieczęcią okrągłą duz ą o tres ci : 

 

Godło pan stwowe w s rodku i napis w otoku: 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. K. Baczyn skiego w Dobczycach 

 

3) pieczęcią okrągłą małą o tres ci : 

 

Godło pan stwowe w s rodku i napis w otoku: 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K. K. Baczyn skiego w Dobczycach 

 

§2 

1. Nauka w szkole trwa 8 lat. 

2. Szkoła prowadzi oddziały ogo lnodostępne, integracyjne i klasy sportowe. 

3. S wiadectwo ukon czenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia 

do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

§3 

1. Szkoła jest jednostką budz etową rozliczającą się z budz etem miasta. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły okres lają odrębne przepisy. 

3. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Centrum Usług Wspo lnych w Dobczycach, 

 Rynek 21 32- 410 Dobczyce. 
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§4 

Ilekroc  w statucie jest mowa o: 

1. szkole – nalez y przez to rozumiec  Szkołę Podstawową Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyn skiego 

w Dobczycach; 

 
2. statucie – nalez y przez to rozumiec  Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila 

Baczyn skiego w Dobczycach; 

 
3. dyrektorze – nalez y przez to rozumiec  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa 

Kamila Baczyn skiego w Dobczycach; 

 
4. nauczycielu – nalez y przez to rozumiec  kaz dego pracownika pedagogicznego Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyn skiego w Dobczycach; 

 
5. rodzicach – nalez y przez to rozumiec  rodzico w, a takz e prawnych opiekuno w dziecka 

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

 
6. uczniach – nalez y przez to rozumiec  ucznio w SzkołyPodstawowejNr1im.Krzysztofa Kamila 

Baczyn skiego w Dobczycach; 

 
7. organie prowadzącym – nalez y przez to rozumiec  Gminę Dobczyce; 

 
8. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – nalez y przez to rozumiec  Małopolskiego 

Kuratora Os wiaty. 
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ROZDZIAŁII 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§5 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepiso w prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw 

programo w nauczania oraz program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. 

 

§ 6 

1. Działalnos c  edukacyjna szkoły jest okres lona przez: 

1) szkolny zestaw programo w nauczania, kto ry obejmuje całą działalnos c  szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) tres ci i działania o charakterze wychowawczym skierowane do ucznio w; 

b) tres ci i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

ucznio w, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemo w 

występujących w danej społecznos ci szkolnej, skierowane do ucznio w, nauczycieli 

i rodzico w. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizowac  program wychowawczo  

– profilaktyczny szkoły. Tres ci wychowawcze realizuje się w ramach zajęc  edukacyjnych, zajęc  

z wychowawcą, podczas zajęc  pozalekcyjny oraz wszystkich zajęc , w kto rych uczestniczą 

uczniowie. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej; 

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

4. Szkoła moz e realizowac  projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne z ro dła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

 

§ 7 

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

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

1) wprowadzenie ucznio w w s wiat wartos ci, w tym ofiarnos ci, wspo łpracy, solidarnos ci, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazanie wzorco w postępowania i budowanie 

relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia; 

2) wzmacnianie poczucia toz samos ci indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 

i etycznej; 

3) formowanie u ucznio w poczucia godnos ci własnej osoby i szacunku dla godnos ci innych oso b; 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywnos c , innowacyjnos c  i przedsiębiorczos c ; 

5) rozwijanie umiejętnos ci krytycznego i logicznego mys lenia, rozumowania, argumentowania 

i wnioskowania; 

6) ukazywanie wartos ci wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętnos ci; 

7) wyposaz enie ucznio w w taki zaso b wiadomos ci oraz kształtowanie takich umiejętnos ci, kto re 

pozwalają w sposo b bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumiec  s wiat; 

8) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i okres laniu drogi dalszej 

edukacji; 
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9) wszechstronny rozwo j osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawos ci poznawczej; 

10) kształtowanie postawy otwartej wobec s wiata i innych ludzi, aktywnos ci w z yciu społecznym 

oraz odpowiedzialnos ci za zbiorowos c ; 

11) zachęcanie do zorganizowanego i s wiadomego samokształcenia opartego na umiejętnos ci 

przygotowania własnego warsztatu pracy. 

2. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka. Do zadań 

Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywnos ci dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych 

umoz liwiających eksperymentowanie i nabywanie dos wiadczen  oraz poznawanie 

polisensoryczne, stymulujących jego rozwo j we wszystkich obszarach: fizycznym, 

emocjonalnym, społecznym i poznawczym; 

2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłos ci 

proceso w adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposo b 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

3) wspieranie: 

a) aktywnos ci dziecka, kształtującej umiejętnos c  korzystania z rozwijających się 

umysłowych proceso w poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzoro w 

zabawy, nauki i odpoczynku, 

b) wspieranie rozwoju mechanizmo w uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez 

nie kompetencji samodzielnego uczenia się; 

4) wybo r (opracowanie) programu nauczania opartego na tres ciach adekwatnych do poziomu 

rozwoju dzieci, ich moz liwos ci percepcyjnych, wyobraz en  i rozumowania 

oraz uwzględniającego potrzeby i moz liwos ci ucznio w rozwijających się w sposo b 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) planowa realizacja programu nauczania szanująca godnos c  ucznio w, ich naturalne 

indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualnos c , oryginalnos c , wzmacniająca 

poczucie wartos ci, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywnos ci własnej 

i wspo łdziałania w grupie; 

6) zapewnienie dostępu do wartos ciowych, w konteks cie rozwoju ucznia, z ro deł informacji 

i nowoczesnych technologii; 

7) organizacja zajęc : 

a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwan  rozwojowych dzieci, 

wywołujących zaciekawienie, zdumienie i rados c  odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, 

uczuc  własnych i innych oso b, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego 

i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej); 

b) umoz liwiających nabywanie dos wiadczen  poprzez zabawę, wykonywanie eksperymento w 

naukowych; 

c) wspierających aktywnos ci dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do 

poznawanych wartos ci, takich jak: bezpieczen stwo własnej grupy, sprawnos c  fizyczna, 

zaradnos c , samodzielnos c , odpowiedzialnos c  i poczucie obowiązku; 

d) wspierających rozumienie dos wiadczen , kto re wynikają ze stopniowego przejs cia 

z dziecin stwa w wiek dorastania; 

e) umoz liwiających poznanie wartos ci i norm społecznych, kto rych z ro dłem jest rodzina, 

społecznos c  szkolna, społecznos c  lokalna i regionalna, naro d, oraz rozwijanie zachowan  

wynikających z tych wartos ci, a moz liwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie 

rozwoju; 
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f) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbio r sztuki w zakresie adekwatnym do 

etapu rozwojowego dziecka; 

g) wspierających dostrzeganie s rodowiska przyrodniczego i jego eksplorację, moz liwos c  

poznania wartos ci i wzajemnych powiązan  składniko w s rodowiska przyrodniczego, 

a takz e odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego 

s rodowiska; 

h) umoz liwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodo w, w tym krajo w 

Unii Europejskiej, sztuki, a takz e zabaw i zwyczajo w dzieci innych narodowos ci, 

uwzględniających moz liwos ci percepcji i rozumienia tych zagadnien  na danym etapie 

rozwoju dziecka; 

8) organizacja przestrzeni edukacyjnej: 

a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczen stwo oraz moz liwos c  osiągania celo w 

edukacyjnych i wychowawczych; 

b) umoz liwiającej aktywnos c  ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętnos ci 

społecznych, włas ciwy rozwo j emocjonalny; 

c) stymulującej systematyczny rozwo j wraz liwos ci estetycznej i poczucia toz samos ci, 

umoz liwiającej integrację ucznio w, ich działalnos c  artystyczną, społeczną i inną 

wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego; 

9) wspo łdziałanie z rodzicami, ro z nymi s rodowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi 

przez rodzico w za z ro dło istotnych wartos ci, na rzecz tworzenia warunko w umoz liwiających 

rozwo j toz samos ci dziecka; 

10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodzico w, realizowanych tres ci  wychowawczych 

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych 

dla jego bezpieczen stwa i harmonijnego rozwoju. 

3. Zadania Szkoły w zakresie edukacji przedmiotowej są realizowane poprzez: 

1) poprawne komunikowanie się językiem polskim podczas zajęc  z uczniami, w tym dbałos c  

o wzbogacenie zasobu słownictwa ucznio w. Wypełnianie tego zadania nalez y do obowiązko w 

kaz dego nauczyciela; 

2) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem; 

3) poznawanie wymaganych pojęc  i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umoz liwiającym 

co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

4) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych tres ci; 

5) rozwijanie zdolnos ci dostrzegania ro z nego rodzaju związko w i zalez nos ci przyczynowo 

– skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.; 

6) rozwijanie zdolnos ci mys lenia analitycznego i systematycznego; 

7) traktowanie wiadomos ci przedmiotowych stanowiących wartos c  poznawczą samą w sobie, 

w sposo b integralny, prowadzący do lepszego rozumienia s wiata, ludzi i siebie; 

8) poznawanie zasad rozwoju osobowego i z ycia społecznego; 

9) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej; 

10) wykorzystywanie zasobo w biblioteki do prowadzenia zajęc  edukacyjnych; 

11) upowszechnianie przez nauczycieli korzystania z metod i form informatycznych i Internetu 

podczas kształcenia na poszczego lnych zajęciach edukacyjnych. 
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§ 8 

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się z uwzględnieniem optymalnych warunków 

rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1. integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie 

edukacyjnym; 

2. oddziaływanie wychowawcze okres lone w celach i zadaniach szkoły; 

3. prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole; 

4. prowadzenieko łzainteresowan iko łprzedmiotowych,zajęc specjalistycznych,dydaktyczno 

– wyro wnawczych i zajęc  gimnastyki korekcyjnej; 

5. pracę pedagoga i psychologa szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni 

psychologiczno – pedagogicznej; 

6. wspo łpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Dobczycach, Sądem Rejonowym 

w Mys lenicach, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mys lenicach, z Os rodkiem 

Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Mys lenicach, z Miejsko – Gminnym Os rodkiem Pomocy 

Społecznej w Dobczycach, Policją oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi 

szkołę. 

 

§ 9 

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

szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych 

pracowniko w szkoły; 

2) organizowanie przed lekcjami w czasie przerw dyz uro w nauczycielskich na korytarzach 

(zasady i organizację ww. dyz uro w okres la zarządzenie dyrektora szkoły i regulamin pełnienia 

dyz uro w ); 

3) omawianie zasad bezpieczen stwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach; 

4) w miarę moz liwos ci przeznaczenie odrębnych pięter dla dzieci w ro z nym wieku(uczniowie 

klas I – III oraz klas IV – VIII); 

5) zapewnienie pobytu w s wietlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po 

zajęciach lekcyjnych; 

6) szkolenie pracowniko w szkoły i ucznio w w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy 

oraz przepiso w przeciwpoz arowych. 

7) dostosowanie stoliko w uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu ucznio w, 

rodzaju pracy oraz windy dla oso b niepełnosprawnych; 

8) systematyczne omawianie przepiso w ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez ucznio w karty rowerowej; 

9)  zapewnienie uczniom warunko w, z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na przerwę, do 

spoz ycia posiłku obiadowego w stoło wce szkolnej; 

10) utrzymywanie pomieszczen  szkolnych, budynko w, placu zabaw i sprzętu szkolnego w stanie 

pełnej sprawnos ci technicznej i stałej czystos ci; 

11) dostosowanie planu zajęc  lekcyjnych do moz liwos ci psychofizycznych ucznia 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy; 

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb z ycia; 

13) natychmiastowe reakcje na wszelkie dostrzez one sytuacje lub zachowania ucznio w 

stanowiące zagroz enie bezpieczen stwa ucznio w; 
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14) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich 

dostrzez onych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagroz enie 

dla zdrowia lub z ycia ucznio w. 

15) w celu zwiększenia bezpieczen stwa ucznio w i pracowniko w, zapobiegania zagroz eniom z ycia, 

zdrowia i mienia oraz innych działan  szkodliwych, wykrywania wykroczen   

i przestępstw w szkole prowadzony jest elektroniczny  monitoring wizyjny: 

a) kamery monitoringu wizyjnego mogą byc  umieszczone na zewnątrz i wewnątrz 

budynku szkolnego tj. na korytarzach szkolnych, holu szkolnym oraz korytarzu przy 

szatni szkolnej; 

b) monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę; 

c) zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 

30 dni; 

d) odczytu zapisu dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upowaz niona; 

e) nagrania zapisane w rejestratorze mogą byc  uz yte wyłącznie w celu wyjas nienia 

wykroczen  przeciwko uczniom, pracownikom, innym osobom przebywającym  

na terenie szkoły lub mieniu szkolnemu; 

f) rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod katem poszanowania prywatnos ci  

i intymnos ci ucznio w, nauczycieli i pozostałych pracowniko w szkoły. 

2. Dyrektor kaz dorazowo zapewnia uczniom opiekę podczas zajęc  organizowanych przez szkołę 

poza jej terenem poprzez przydzielenie opiekuna – nauczyciela zgodnie z obowiązującym 

regulaminem wycieczek , wyjazdo w typu „Zielona Szkoła” i wyjs c  grupowych. Wyjs cia grupowe 

odnotowywane są w dokumencie „ Rejestr wyjs c  grupowych”. 

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu podczas zajęc  komputerowych oraz podejmuje 

działania zabezpieczające przed dostępem do tres ci, kto re mogą stanowic  zagroz enie dla ich 

prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§10 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodzico w, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organem wyz szego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku 

do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego ucznio w, jest 

Małopolski Kurator Os wiaty. 

3. Organem wyz szego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku 

do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego 

nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

 

Dyrektor Szkoły 

§11 

1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący. 

2. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora Szkoły ze stanowiska okres lają odrębne przepisy. 

3. Dyrektor Szkoły jest organem wykonawczym i zarządzającym kieruje szkołą, jest jej 

przedstawicielem na zewnątrz, przełoz onym słuz bowym wszystkich pracowniko w szkoły, 

przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

4. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery z yczliwos ci i zgodnego wspo łdziałania wszystkich członko w Rady 

Pedagogicznej w celu podnoszenia jakos ci pracy szkoły; 

2) podejmowania działan  umoz liwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz 

zespołu szkoły; 

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw nauczycieli, oddziaływania na postawę 

nauczycieli, pobudzania ich do two rczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji; 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa os wiatowego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

5. Do kompetencji Dyrektora Szkoły nalez y w szczego lnos ci: 

1) kierowanie działalnos cią szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole 

z zastrzez eniem art.62 ust.2; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunko w harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

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

5) dysponowanie s rodkami okres lonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialnos ci za ich prawidłowe wykorzystanie; 

6) wykonywanie zadan  związanych z zapewnieniem bezpieczen stwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęc  organizowanych przez szkołę; 

7) wspo łdziałanie ze szkołami wyz szymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
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8) odpowiedzialnos c  za włas ciwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII; 

9) stwarzanie warunko w do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszen  i innych 

organizacji, w szczego lnos ci organizacji harcerskich, kto rych celem statutowym jest 

działalnos c  wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalnos ci dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekun czej szkoły; 

10) występowanie do Małopolskiego Kuratora Os wiaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły; 

11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niz  dwa razy w roku szkolnym, ogo lnych 

wniosko w wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji 

o działalnos ci 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 okres lenie warunko w jego spełniania; 

14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły 

podstawowej; 

15) dopuszczanie do uz ytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programo w nauczania, 

podręczniko w, materiało w edukacyjnych oraz c wiczeniowych; 

16) podawanie do publicznej wiadomos ci zestawu podręczniko w, kto re będą obowiązywac  od 

początku następnego roku szkolnego; 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 

18) organizowanie nauczania indywidualnego ucznia, kto ry posiada orzeczenie o potrzebie 

nauczania indywidualnego; 

19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęc  dydaktyczno-wychowawczych; 

20) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom ucznio w 

i nauczycielom; 

21) realizacja zalecen  wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia 

z orzeczoną niepełnosprawnos cią; 

22) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczego lnych klas i oddziało w 

tygodniowego rozkładu zajęc ; 

6. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy nalez y 

w szczego lnos ci: 

1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowniko w niebędących nauczycielami; 

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowniko w 

szkoły; 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagro d oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczen , nagro d i innych wyro z nien  dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowniko w szkoły; 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowniko w szkoły mających status 

pracowniko w samorządowych; 

6) sprawowanie opieki nad dziec mi uczącymi się w szkole; 

7) odpowiedzialnos c  za dydaktyczny, wychowawczy i opiekun czy poziom szkoły; 

8) tworzenie warunko w do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy ucznio w; 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadan  oraz doskonaleniu zawodowym; 

10) zapewnienie, w miarę moz liwos ci, odpowiednich warunko w organizacyjnych do realizacji 

zadan  dydaktycznych i opiekun czo-wychowawczych; 
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11) zapewnienie bezpieczen stwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęc  organizowanych przez 

szkołę; 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli; 

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązko w nauczyciela, przeciwko kto remu wszczęto 

postępowanie karne lub złoz ono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego; 

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązko w nauczyciela, jez eli wszczęte postępowanie karne lub 

złoz ony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw 

i dobra dziecka; 

15) wspo łdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą 

o związkach zawodowych; 

16) administrowanie zakładowym funduszem s wiadczen  socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoz  funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

7. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadan  wspo łpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodzico w i Samorządem Uczniowskim. 

8. Dyrektor Szkoły wspo łpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem dentystą sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziec mi i młodziez ą w tym udostępnia imię, nazwisko 

i numer PESEL ucznia celem włas ciwej realizacji tej opieki. Ponadto Dyrektor:  

1) wspo łpracuje z pielęgniarką szkolną w podejmowaniu wspo lnych działan  w zakresie edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych 

czynniko w ryzyka dla zdrowia ucznio w naszej szkoły, w sprawie warunko w bezpieczen stwa 

ucznio w, organizacji posiłko w i warunko w sanitarnych w szkole; 

2) wnioskuje o przedstawienie na zebraniach rady pedagogicznej zagadnien  z zakresu edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia ucznio w, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia 

ucznio w; 

3) wspo łpracuje z rodzicami w przypadku wystąpienia problemo w zdrowotnych lub 

higienicznych w oparciu o procedury organizacyjne postępowania, kto re są ustalone  

w szkole; 

4) zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu 

postępowania wobec ucznio w przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio  

do potrzeb zdrowotnych ucznio w; 

5) przekazuje rodzicom ucznio w na pierwszym zebraniu rodzico w informacje w zakresie opieki 

zdrowotnej oraz o prawie do wyraz enia sprzeciwu w sprawie objęcia ucznia profilaktyczną 

opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną. Sprzeciw kierowany jest  

w formie pisemnej do s wiadczeniodawcy.  

 

9. Dyrektor Szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z włas ciwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekun czego w szkole. 

10. Zarządzenia Dyrektora Szkoły podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzen  oraz na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej. 
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 Rada Pedagogiczna 

§12 

1. W szkole zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa rada pedagogiczna, kto ra jest kolegialnym 

organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadan  dotyczących kształcenia, wychowania 

i opieki. 

Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brac  udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez 

jej Przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele 

stowarzyszen  i innych organizacji, w szczego lnos ci organizacji harcerskich. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej nalez y: 

1) zatwierdzanie plano w pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyniko w klasyfikacji i promocji ucznio w; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymento w pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu 

ich projekto w przez Radę Rodzico w; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) ustalenie sposobu wykorzystania wyniko w nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzo r pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczego lnos ci: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęc ; 

2) projekt planu finansowego szkoły; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen , nagro d i innych wyro z nien ; 

4) wnioskidyrektoradotyczącekandydato wdopowierzeniaimfunkcjikierowniczychw szkole; 

5) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęc  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęc  dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekun czych; 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia; 

7) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania; 

8) dopuszczenie do uz ytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podręczniko w, materiało w edukacyjnych oraz c wiczeniowych; 

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

konkursu nikt się nie zgłosił; 

10) przedłuz enie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoływ tajnym głosowaniu; 

11) w formie tajnego głosowania Rada opiniuje kandydata na stanowisko wicedyrektora szkoły; 

12) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęc ; 

13) wprowadzenie dodatkowych zajęc  edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

4. Rada Pedagogiczna deleguje dwo ch 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. 

6. Rada Pedagogiczna moz e występowac  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 działalnos ci, kto ry jest odrębnym dokumentem 

i okres la szczego łowe zasady jej funkcjonowania. 
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Rada Rodziców 

§ 13 

1. W szkole działa Rada Rodzico w stanowiąca reprezentację ogo łu rodzico w ucznio w. 

2. W skład Rady Rodzico w wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodzico w ucznio w danego oddziału. W wyborach jednego 

ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

3. Rada Rodzico w moz e występowac  do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami 

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 

4. Do zadan  Rady Rodzico w nalez y: 

1) pobudzanie i organizowanie ro z nych form aktywnos ci rodzico w na rzecz wspomagania 

realizacji celo w i zadan  szkoły; 

2) wspo łudział w biez ącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunko w pracy szkoły wspo łpracę ze s rodowiskiem 

lokalnym; 

4) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym 

działającym w szkole; 

5) podejmowanie działan  na rzecz pozyskiwania dodatkowych s rodko w finansowych dla szkoły, 

zwłaszcza na działalnos c  wychowawczą i pozalekcyjną i w związku z tym ustalenie zasad 

uz ytkowania pozyskanych s rodko w; 

6) tworzenie klimatu two rczej wspo łpracy jak najliczniejszej grupy rodzico w ze szkoły; 

7) wspo łpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadan  Rady na szczeblu 

oddziału klasowego oraz aktywizacji ogo łu rodzico w w działaniach na rzecz oddziału klasy i 

szkoły. 

5. Rada Rodzico w uchwala regulamin swojej działalnos ci, kto ry jest odrębnym dokumentem i nie 

moz e byc  sprzeczny ze Statutem Szkoły. W regulaminie okres la w szczego lnos ci: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodzico w; 

2) szczego łowy tryb przeprowadzania wyboro w do Rad Oddziałowych oraz przedstawiciela Rad 

Oddziałowych do Rady Rodzico w. 

6. Rada Rodzico w moz e występowac  do Dyrektora i innych organo w szkoły, organu prowadzącego 

szkołę oraz organu sprawującego nadzo r pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły. 

7. Do kompetencji Rady Rodzico w nalez y: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo 

– profilaktycznego; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnos ci kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

4) opiniowanie zestawo w podręczniko w, materiało w edukacyjnych oraz c wiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli Dyrektorowi Szkoły, przed dopuszczeniem ich do uz ytku 

w szkole; 

5) typowanie dwo ch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły. 

8. W celu wspierania działalnos ci statutowej szkoły, Rada Rodzico w moz e gromadzic  fundusze 

z dobrowolnych składek rodzico w oraz innych z ro deł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodzico w okres la regulamin, o kto rym mowa w ust. 2. 

9. Rada Rodzico w prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Samorząd Uczniowski 

§14 

1. W szkole działa Samorząd uczniowski. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego. 

2. Zasady dotyczące działania całego samorządu (w tym rady) okres la Regulamin Samorządu 

uchwalany przez ogo ł ucznio w w głosowaniu ro wnym, tajnym i powszechnym. 

3. Samorząd Uczniowski moz e przedstawiac  wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 

dotyczących szkoły, szczego lnie dotyczących praw i obowiązko w ucznio w. 

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły samorząd wyraz a pisemną opinię o pracy nauczyciela. 

5. Samorząd Uczniowski moz e przedstawiac  Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczego lnos ci w sprawach dotyczących praw 

ucznio w, takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji z ycia szkolnego, umoz liwiające zachowanie włas ciwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a moz liwos cią rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowan ; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalnos ci kulturalnej, os wiatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i moz liwos ciami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuno w samorządu (i jednoczes nie szkolnej rady 

wolontariatu), spos ro d nauczycieli zaproponowanych przez dyrekcję. 

 

Działania wolontariatu w ramach Samorządu Uczniowskiego 

§15 

1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

2. W szkole sekcja wolontariatu działa w ramach Samorządu Uczniowskiego. 

3. Zadaniem Samorządu jest koordynowanie działan  wolontariackich zebranych spos ro d pomysło w 

zgłoszonych przez ucznio w oraz pracowniko w szkoły. Szczego łowe zasady działania wolontariatu 

(w tym sposo b organizacji i realizacji działan ) w szkole okres la Regulamin wolontariatu, będący 

odrębnym dokumentem. 

4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest uprawniony do wspo łpracy z samorządami 

klasowymi i za ich pos rednictwem upowszechnia ideę wolontariatu ws ro d ucznio w szkoły. 

5. Cele i sposoby działania wolontariatu: 

1) zapoznanie ucznio w z ideą wolontariatu, zaangaz owanie ludzi młodych do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy z yczliwos ci, zaangaz owania, otwartos ci i wraz liwos ci na potrzeby innych; 

3) działanie w obszarze pomocy kolez en skiej oraz z ycia społecznego i s rodowiska lokalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodziez y do bezinteresownych działan , wykorzystanie ich 

umiejętnos ci i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz s rodowisk oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodziez y szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole; 

7) kreowanie roli szkoły , jako centrum lokalnej aktywnos ci; 
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8) Inspirowanie młodziez y do aktywnego spędzania czasu wolnego; 

9) wybrane podstawowe formy działalnos ci dydaktyczno – wychowawczej szkoły, zajęcia 

rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, dydaktyczno – wyro wnawcze, specjalistyczne, 

organizowane dla ucznio w wymagających szczego lnego wsparcia w rozwoju lub pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz rewalidacyjne dla ucznio w z niepełnosprawnos cią mogą 

byc  prowadzone z udziałem wolontariuszy 

6. Dyrektor moz e wyrazic  zgodę na ofertę, na terenie szkoły, wolontariatu zewnętrznego lokalnego, 

ogo lnopolskiego lub międzynarodowego, po sporządzeniu i przedstawieniu przez wolontariuszy 

prezentacji, informacji i komunikato w zrozumiałych dla ucznio w i zaakceptowaniu ich przez 

dyrektora szkoły. 

7. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne mogą byc  ro wniez  prowadzone przez stowarzyszenia, organizacje 

czy instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie, po uzyskaniu zgody 

rodzico w i Dyrektora Szkoły w obecnos ci nauczyciela; 

8. Wolontariusze powinni posiadac  odpowiednie kwalifikacje i spełniac  wymagania odpowiednie do 

rodzaju i zakresu wykonywanych s wiadczen , jez eli obowiązek posiadania takich kwalifikacji 

i spełniania stosownych wymagan  wynika z odrębnych przepiso w. 
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Zasady współdziałania organów szkoły oraz tryb rozwiązywania sporów 

§ 16 

1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje 

oraz zasadę wspo łpracy, wspo łdziałają w realizacji zadan  wynikających ze statutu i plano w pracy 

szkoły. 

2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjas niania motywo w podjętych decyzji, o ile zwro ci się z takim 

wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuz szym niz  14 dni od podjęcia decyzji. 

3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalnos c  w ramach swoich 

kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalnos ci. Dbają jednak o biez ące 

informowanie innych organo w szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpos rednio 

lub pos rednio poprzez Dyrektora Szkoły. 

4. Konflikty i spory wynikające pomiędzy organami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły, po 

wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

5. W celu wymiany informacji i wspo łpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele 

poszczego lnych organo w mogą uczestniczyc  w zebraniach kaz dego organu, za zgodą Dyrektora 

Szkoły i włas ciwego organu. 

6. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał organo w szkoły niezgodnych z przepisami prawa. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 17 

1. Szczego łową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  okres la arkusz 

organizacji szkoły. Zawartos c  arkusza organizacji szkoły okres lają szczego łowo odrębne przepisy 

ministra włas ciwego do spraw os wiaty i wychowania w sprawie szczego łowej organizacji 

publicznych szko ł i publicznych przedszkoli. 

2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje Dyrektor i przedkłada do zaopiniowania Radzie 

Pedagogicznej oraz zakładowym organizacjom związkowym stosowanie do przepiso w, o kto rych 

mowa w ust. 1. 

3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Małopolskiego 

Kuratora Os wiaty. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły , z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy , ustala tygodniowy rozkład zajęc  okres lający organizację 

zajęc  edukacyjnych. 

5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 wrzes nia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji 

szkoły ust.2 i 3stosuje się odpowiednio. 

 

§18 

1. Termin rozpoczęcia i zakon czenia zajęc  dydaktyczno-wychowawczych, przerw s wiątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich okres la rozporządzenie ministra włas ciwego ds. os wiaty i wychowania w 

sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Szkoła uz ywa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne, 

a wybrane zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentowane są w dzienniku 

papierowym. 

 

§ 19 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złoz ony z ucznio w, kto rzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmioto w 

okres lonych planem nauczania. 

2. Liczba ucznio w w oddziale nie powinna przekraczac  25 oso b. 

3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie 

więcej niz  25 ucznio w. W szczego lnych przypadkach liczba ucznio w w oddziale moz e byc  

zwiększona w trakcie trwania roku szkolnego nie więcej niz  o 2 ucznio w. 

 

§ 20 

1. Dyrektor za zgodą rodzico w organizuje zajęcia rewalidacyjne, kto rych celem jest 

wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych 

potrzeb. 

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny. 
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§21 

1. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami 

ministra włas ciwego do spraw os wiaty i wychowania lub zarządzenia burmistrza podjętego w 

oparciu u Uchwałę Rady Miejskiej. 

2. W przypadku oddziało w liczących mniej ucznio w niz  wskazano w przepisie w ust.1 podziału na 

grupy moz na dokonywac  za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

 

§22 

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 uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęc  edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogo lny tygodniowy czas pracy 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęc . 

3. Czas trwania poszczego lnych zajęc  edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogo lny tygodniowy czas trwania zajęc . 

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia, z tym z e w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne nalez y 

zrealizowac  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozkład zajęc  na pierwszym etapie edukacyjnym okres la ogo lny przydział czasu na 

poszczego lne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

 

§23 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe ucznio w, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do 

posiadanych s rodko w finansowych. 

2. Zajęcia dodatkowe mogą byc  prowadzone w grupach między klasowych i między oddziałowych 

poza systemem klasowo – lekcyjnym. 

3. Liczbę uczestniko w zajęc  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej okres lają przepisy 

ministra włas ciwego do spraw os wiaty i wychowania. 

 

Organizacja oddziału integracyjnego 

§24 

1. Liczba ucznio w w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niz  20, w tym nie więcej niz  5 ucznio w 

niepełnosprawnych.  

2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba ucznio w w oddziale integracyjnym moz e byc  wyz sza 

niz  okres lona w ust. 1, jez eli uczen  uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawnos c  w trakcie roku szkolnego.  

3. Doboru ucznio w do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich rodzico w, 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moz liwos ci 

psychofizycznych ucznio w, w tym ucznio w niepełnosprawnych. 
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Organizacja klasy sportowej 

§25 

1. W klasie sportowej są prowadzone zajęcia obejmujące szkolenie sportowe w jednej lub kilku 

dyscyplinach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej 20 

ucznio w w oddziale w pierwszym roku szkolenia. 

2. Uczniowie uczęszczający do oddziało w biorą udział we wspo łzawodnictwie sportowym. 

3. Minimalna liczba ucznio w w grupie c wiczeniowej w oddziale sportowym wynosi 10. 

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba ucznio w w grupie 

c wiczeniowej moz e byc  mniejsza. 

4. W uzasadnionych przypadkach uczniowie oddziału sportowego, kto rzy ze względu na kontuzję 

lub inną czasową niezdolnos c  do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, 

uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne. 

5. W przypadku opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, 

uzasadniającej brak moz liwos ci kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego, uczen  

przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego 

na zasadach ogo lnych. 

6. Przyjęcie ucznia do klasy sportowej odbywa się zgodnie z ustalonym regulaminem rekrutacji. 

 

Organizacja zajęć rewalidacyjnych 

§26 

1. Do szkoły przyjmuje się ucznio w posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze 

względu na orzeczoną niepełnosprawnos c  , orzeczone zagroz enie niedostosowaniem społecznym 

lub niedostosowanie społeczne. 

2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moz liwos ci psychofizycznych.(IPET) 

3. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia: 

1) pełną realizację zalecen  zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki i s rodki dydaktyczne; 

3) integrację ze s rodowiskiem ro wies niczym. 

 

Organizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

§ 27 

1. Zajęcia organizowane są zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 9 sierpnia 2017r.Wzalez nos ci od 

istniejących w szkole warunko w (np. pomoc specjalistyczna, zajęcia korekcyjno 

– kompensacyjne, zajęcia wyro wnawcze, gimnastyka korekcyjna, itp.) zapewnia się pomoc 

uczniowi, gdy poziom jego osiągnięc  edukacyjnych uniemoz liwia lub utrudnia mu kontynuowanie 

nauki w klasie programowo wyz szej. 

1) Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne. 

2) Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. 

3) Zajęcia dydaktyczno – wyro wnawcze. 

4) Zajęcia rozwijające uzdolnienia ucznia. 

5) Zajęcia logopedyczne. 

2. Szkoła zapewnia na terenie szkoły uczniom i ich rodzicom pomoc pedagoga i psychologa. 
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3. Dyrektor Szkoły na wniosek rodzica i na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę organizuje uczniowi 

odpowiednią formę kształcenia. 

4. Kaz de dziecko ma prawo do opieki i diagnozy psychologicznej, s wiadczonej przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną lub inne instytucje do tego powołane. 

5. Skierowanie dziecka na badania psychologiczno – pedagogiczne do Publicznej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej lub Publicznej Poradni Specjalistycznej odbywa się na wniosek 

rodzico w lub szkoły. 

 

Organizacja indywidualnego nauczania 

§ 28 

1. Jez eli stan zdrowia ucznia uniemoz liwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zostaje on 

objęty indywidualnym nauczaniem. 

2. Zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia wymaga zgody organu prowadzącego i jest 

udzielane na wniosek rodzico w. 

3. Wniosek, o kto rym mowa w ust. 2., rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem 

poradni psychologiczno – pedagogicznej o koniecznos ci objęcia ucznia indywidualnym 

nauczaniem.  

4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas okres lony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie 

indywidualnego nauczania. 

5. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposo b zapewniający wykonanie zalecen  okres lonych w 

orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.  

6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym 

i bezpos rednim kontakcie z uczniem. 

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające 

z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

moz liwos ci psychofizycznych ucznia. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, moz e 

zezwolic  na odstąpienie od realizacji niekto rych tres ci nauczania objętych obowiązkowymi 

zajęciami edukacyjnym, stosownie do moz liwos ci psychofizycznych ucznia. 

9. Wniosek, o kto rym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Zawiera uzasadnienie dotyczące 

sposobu organizacji zajęc . 

10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, Dyrektor Szkoły umoz liwia udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystos ciach i imprezach szkolnych 

oraz w wybranych zajęciach wskazanych w orzeczeniu, a takz e udziela wsparcia 

psychologiczno – pedagogicznego. 

 

Organizacja indywidualnego toku nauczania  

i indywidualnego programu nauczania 

§ 29 

1. Na wniosek lub za zgodą rodzico w, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły moz e zezwolic  

uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyc  nauczyciela 

– opiekuna. 
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2. Uczen  realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

3. Uczen  realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązkowych zajęc  edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla 

danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnien , zainteresowan  i moz liwos ci 

edukacyjnych. 

4. Uczen  realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niz  udział 

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązkowych zajęc  edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczenia. 

5. Uczen  objęty indywidualnym tokiem nauki moz e realizowac  w ciągu jednego roku szkolnego 

program nauczania z zakresu dwo ch lub więcej klas i moz e byc  klasyfikowany i promowany 

w czasie całego roku szkolnego. 

6. Z wnioskiem o indywidualny program lub tok nauki moz e wystąpic  uczen  za zgodą rodzico w, 

rodzice lub nauczyciel. 

7. Wniosek, o kto rym mowa w ust. 6 składa się do Dyrektora Szkoły za pos rednictwem wychowawcy 

klasy, kto ry przygotowuje opinię o moz liwos ciach, predyspozycjach i oczekiwaniach ucznia oraz 

jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią poradni 

psychologiczno-pedagogicznej i pozytywną opinią Rady Pedagogicznej. 

8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umoz liwiający realizację w ciągu jednego 

roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niz  dwo ch lat nauki, wymaga się takz e 

pozytywnej opinii organu sprawującego nadzo r pedagogiczny nad szkołą. 

9. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje program 

nauki opracowany poza szkołą, kto ry uczen  ma realizowac  pod jego kierunkiem. 

10. Uczen  realizujący indywidualny tok nauki moz e uczęszczac  na wybrane zajęcia edukacyjne do 

danej klasy lub do klasy programowo wyz szej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia 

edukacyjne w szkole wyz szego stopnia albo realizowac  program w całos ci lub w częs ci we 

własnym zakresie. 

11. Jez eli uczen  o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie moz e sprostac  wymaganiom 

z zajęc  edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel 

prowadzący zajęcia moz e, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, 

dostosowac  wymagania edukacyjne z tych zajęc  do indywidualnych potrzeb i moz liwos ci ucznia, 

z zachowaniem wymagan  edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

12. Uczen , od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie 

egzaminu klasyfikacyjnego. 

 

Religia 

§ 30 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla ucznio w, kto rych rodzice 

wyraz ają takie z yczenie. 

2. Z yczenie wyraz one jest w formie pisemnego os wiadczenia, nie musi byc  ponawiane w kolejnym 

roku szkolnym, moz e natomiast zostac  zmienione. 

3. Dla zespoło w klasowych, w kto rych z lekcji religii nie korzystają wszyscy uczniowie, organizację 

tych zajęc  umieszcza się w planie nauczania, w miarę moz liwos ci na pierwszej lub ostatniej lekcji. 

4. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekun czo-wychowawczymi na 

terenie s wietlicy szkolnej lub biblioteki. 
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5. Ocena z religii umieszczana jest na s wiadectwie szkolnym, wliczana jest do s redniej ocen, lecz nie 

ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

6. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują zwolnienie z godzin lekcyjnych, w czasie 

kto rych odbywają się rekolekcje wielkopostne w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami 

podczas nauk rekolekcyjnych sprawują nauczyciele religii. 

7. Jez eli nauki rekolekcyjne odbywają się w trakcie godzin lekcyjnych, uczniowie zostają 

doprowadzeni na rekolekcje pod opieką nauczycieli wyznaczonych przez dyrekcję szkoły. 

8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii w czasie trwania rekolekcji objęci są zajęciami 

opiekun czo-wychowawczymi. 

 

Etyka 

§31 

1. Uczniom szkoły na z yczenie rodzico w (prawnych opiekuno w) szkoła organizuje naukę etyki 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Z yczenie, o kto rym mowa w ust. 1. jest wyraz ane w formie pisemnego os wiadczenia. Os wiadczenie 

nie musi byc  ponawiane w kolejnym roku szkolnym, moz e byc  jednak zmienione. 

3. W przypadku, gdy na etykę zgłosi się mniej niz  7 ucznio w z danego oddziału, zajęcia te mogą byc  

organizowane w formie zajęc  między oddziałowych lub między klasowych, zas  w przypadku, gdy 

w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niz  7 oso b, dyrektor szkoły przekazuje 

deklaracje rodzico w do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę etyki w 

formie zajęc  międzyszkolnych. 

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen  etyki do arkusza ocen i na s wiadectwie 

stanowi zas wiadczenie wydane przez nauczyciela etyki prowadzącego  zajęcia w grupach 

międzyszkolnych. 

5. Udział ucznia w zajęciach etyki i religii jest dobrowolny. Uczen  moz e uczestniczyc  zaro wno 

w zajęciach etyki i religii. 

6. W przypadkach, gdy uczen  uczestniczy w dwo ch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na 

s wiadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia. 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 

§32 

1. Dla wszystkich ucznio w klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do z ycia w 

rodzinie”. 

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

3. Uczen  nie bierze udziału w zajęciach, jez eli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie 

pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Zajęcia „Wychowanie do z ycia w rodzinie” uwzględnione są w planie lekcji na pierwszej lub 

ostatniej godzinie. 

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyz szej, 

ani na ukon czenie szkoły przez ucznia. 

6. Na s wiadectwie szkolnym nie umieszcza się informacji o udziale ucznia w tych zajęciach. 

  



24 
 

Biblioteka 

§ 33 

1. Biblioteka szkolna jest os rodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej ucznio w 

oraz os rodkiem informacji dla ucznio w, nauczycieli i rodzico w. Biblioteka szkolna słuz y realizacji 

programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy 

w przygotowaniu ucznio w do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: 

kształcąco-wychowawczej, opiekun czej i kulturalno-rekreacyjnej. 

2. Za pracę biblioteki szkolnej odpowiedzialny jest nauczyciel bibliotekarz. 

3. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 

1) kształceniu umiejętnos ci posługiwania się językiem polskim, w tym dbałos ci o wzbogacanie 

zasobu słownictwa ucznio w; 

2) stwarzaniu uczniom warunko w do nabywania umiejętnos ci wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z ro z nych z ro deł, na zajęciach z ro z nych przedmioto w. 

4. Do zadan  biblioteki nalez y: 

1) gromadzenie i udostępnianie podręczniko w, materiało w edukacyjnych i materiało w 

c wiczeniowych oraz innych materiało w bibliotecznych; 

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbioro w; 

3) tworzenie w miarę moz liwos ci warunko w do efektywnego posługiwania się technologiami 

informacyjno- komunikacyjnymi; 

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomos ci 

szkolnych i kształcenia osobowos ci w rozwijaniu zainteresowan  i uzdolnien  we wzbogacaniu 

znajomos ci języka ojczystego; 

5) organizowanie spotkan  okazjonalnych i tematycznych; 

6) umoz liwianie dostępu do jej zbioro w w stałych dniach i godzinach pracy biblioteki. 

5. Biblioteka w ramach swoich zadan  wspo łpracuje z: 

1) uczniami poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczego lnie poszukiwanych ksiąz ek; 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego; 

c) informowanie o aktywnos ci czytelniczej; 

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z ro z nych z ro deł informacji, a takz e w doborze literatury 

i kształtowaniu nawyko w czytelniczych; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradniko w metodycznych 

i czasopism pedagogicznych; 

b) organizowanie wystawek tematycznych; 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki; 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych; 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbioro w gromadzonych w bibliotece; 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa; 

3) rodzicami poprzez: 

a) działania na rzecz podniesienia aktywnos ci czytelniczej dzieci; 

b) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych 

dokumento w prawa szkolnego; 

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej; 

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.; 
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c) wypoz yczanie międzybiblioteczne zbioro w specjalnych. 

6. W bibliotece gromadzone dokumenty moz emy podzielic  ze względu na sposo b przekazu i  odbioru 

tres ci: 

1) dokumenty pis miennicze, czyli: ksiąz ki, czasopisma; 

2) dokumenty nie pis miennicze, ws ro d kto rych moz na wyro z nic : 

a) oglądowe (wizualne) czyli: tablice z ilustracjami, przez rocza, foliogramy; 

b) słuchowe, czyli: płyty CD; 

3) oglądowe – słuchowe (audiowizualne) czyli: kasety VHS, płyty DVD. 

7. Czynnos ci związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczniko w, materiało w edukacyjnych, 

materiało w c wiczeniowych i innych materiało w bibliotecznych oraz czynnos ci związane 

z zagospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje Dyrektor Szkoły. 

8. Godziny pracy biblioteki umoz liwiają dostęp do jej zbioro w przed zajęciami lekcyjnymi, na 

przerwach między lekcjami i podczas zajęc  lekcyjnych. 

9.  Szczego łowe zasady korzystania z biblioteki okres la regulamin biblioteki ustalony przez 

Dyrektora Szkoły. 

10. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie ksiąz ek i innych z ro deł informacji; 

2) tworzenie warunko w do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z ro z nych z ro deł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowan  ucznio w oraz wyrabiania 

i pogłębiania u ucznio w nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania ro z norodnych działan  rozwijających wraz liwos c  kulturową i społeczną; 

5) udzielanie informacji bibliotecznych; 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych; 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego; 

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego; 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie ucznio w; 

10) organizowanie ro z nych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkurso w. 

 

Świetlica 

§ 34 

1. W szkole działa s wietlica dla ucznio w. S wietlica zapewnia zajęcia s wietlicowe uwzględniające 

potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodziez y , a takz e ich moz liwos ci psychofizyczne, 

w szczego lnos ci zajęcia rozwijające zainteresowania ucznio w , zajęcia zapewniające prawidłowy 

rozwo j fizyczny oraz odrabiane lekcji. 

2. Do s wietlicy przyjmowane są dzieci, kto re muszą przebywac  dłuz ej w szkole ze względu na czas 

pracy ich rodzico w. Sposo b rekrutacji do s wietlicy okres la szczego łowo Regulamin s wietlicy : 

1) w pierwszej kolejnos ci przyjmowane są dzieci oso b samotnie wychowujących; 

2) w drugiej kolejnos ci obydwojga pracujących rodzico w; 

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc. 

3. Do s wietlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszen  składanych przez rodzico w 

w terminie okres lonym przez Dyrektora szkoły. 

4. S wietlica pracuje od godziny 7.00 – 16.30. Czas pracy s wietlicy okres la Dyrektor szkoły. 

5. S wietlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekun czej działalnos ci szkoły. 

6. S wietlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Kaz da grupa ma swojego wychowawcę. 

7. Grupa wychowawcza w s wietlicy nie moz e przekraczac  25 ucznio w. 
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8. Pracownicy pedagogiczni s wietlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania 

ze swojej działalnos ci. 

9. Wychowawcy s wietlicy wspo łpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy 

w kompensowaniu brako w dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci 

z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

10. Szczego łowe zasady dotyczące bezpieczen stwa dzieci oraz organizacji pracy s wietlicy znajdują 

się w Regulaminie s wietlicy, kto ry jest odrębnym dokumentem. 

11. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania: 

1) zapewniają bezpieczen stwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodzico w; 

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

3) organizują pomoc kolez en ską dla ucznio w posiadających problemy z nauką; 

4) organizują gry i zabawy ruchowe ; 

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

zamiłowan  i uzdolnien ; 

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze; 

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystos ci oraz dbałos ci 

o zachowanie zdrowia; 

8) rozwijają samodzielnos c , samorządnos c  i społeczną aktywnos c . 

12. Obowiązki ucznia przebywającego na świetlicy : 

1) stosowanie się do plecen  wychowawcy s wietlicy i systematyczny udział w zajęciach; 

2) przestrzeganie regulaminu s wietlicy; 

3) dbałos c  o porządek i wystro j s wietlicy; 

4) poszanowanie sprzętu i wyposaz enia s wietlicy; 

5) zachowanie się w trakcie zajęc  z poszanowaniem godnos ci pracowniko w szkoły 

oraz kolego w i kolez anek. 

 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

§ 35 

1. Nadzo r nad funkcjonowaniem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego sprawuje 

Dyrektor Szkoły. 

2. Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zajmuje się doradca 

zawodowy. 

3. Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częs cią programu wychowawczo – profilaktycznego 

szkoły i słuz y prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno-

zawodowego oraz rozwijaniu jego toz samos ci grupowej, jako waz nego elementu funkcjonowania 

społecznego. 

4. Doradztwo zawodowe w szkole realizowane jest: 

1) w klasach I-VI na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogo lnego; 

2) w klasach VII-VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogo lnego 

oraz na obowiązkowych, regularnych zajęciach z doradztwa zawodowego (w wymiarze 10 

godzin w klasie VII oraz VIII) prowadzonych przez doradcę zawodowego. 

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

odpowiednio ucznio w w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu 

aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjalis ci. 

6. W realizacji zadan  z zakresu doradztwa zawodowego uczestniczą: 

1) wychowawcy klas; 



27 
 

2) pedagog szkolny; 

3) nauczyciele biblioteki; 

4) nauczyciele s wietlicy; 

5) pozostali nauczyciele; 

6) instytucje zewnętrzne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Powiatowy Urząd Pracy 

w Mys lenicach z filią w Dobczycach. 

7. Praca doradcy zawodowego w ramach WewnątrzszkolnegoSystemu Doradztwa Zawodowego ma 

charakter planowych działan  obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami 

i nauczycielami: 

1) W ramach pracy z uczniami obejmuje: 

a) wdraz anie ucznio w do samopoznania, 

b) kształtowanie umiejętnos ci analizy swoich mocnych i słabych stron, 

c) kształtowanie umiejętnos ci pracy w grupie, 

d) przygotowanie do samodzielnos ci w trudnych sytuacjach z yciowych, np.: egzamin, 

poszukiwanie pracy, adaptacja do nowych warunko w, bezrobocie, 

e) pomoc w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej, 

f) konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szko ł i zawodo w, 

g) poznawanie warunko w przyjęc  do szko ł policealnych i wyz szych, 

h) poznanie potrzeb rynku pracy i moz liwos ci zatrudnienia na rynku lokalnym, krajowym 

i unijnym, 

i) diagnozę preferencji i zainteresowan  zawodowych w odniesieniu do specyfiki 

wybieranych zawodo w, 

j) kształtowanie umiejętnos ci s wiadomego i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy; 

2) W ramach pracy z rodzicami obejmuje: 

a) prezentację załoz en  pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz ucznio w, 

b) przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa s redniego, 

c) indywidualną pracę z rodzicami ucznio w, kto rzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, 

decyzyjne, intelektualne, rodzinne, 

d) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowych, 

e) przedstawienie moz liwos ci zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. 

f) zaangaz owanie rodzico w w działania doradcze (przedstawienie swoich zawodowych 

dos wiadczen ). 

3) W ramach pracy z nauczycielami obejmuje: 

a) utworzenie i zapewnienie ciągłos ci działan  wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego, 

b) uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej, 

c) lepsze rozumienie potrzeb ucznio w, ich poglądo w, oczekiwan  wobec szkoły i rynku pracy, 

d) realizację zadan  z zakresu przygotowania ucznio w do wyboru drogi zawodoweji roli 

przyszłego pracownika. 

8. Formy pracy doradcy zawodowego adresowane: 

1) do ucznio w: 

a) diagnoza zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole, 

b) zajęcia warsztatowe: 

- Słuz ące rozbudzeniu s wiadomos ci koniecznos ci planowania rozwoju i kariery 

zawodowej, 

- Słuz ące samopoznaniu i okres leniu predyspozycji wyznaczających rozwo j zawodowy 

i karierę zawodową, 

- Doskonalące umiejętnos ci w zakresie komunikacji interpersonalnej i wspo łdziałania, 
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- Uczące umiejętnos ci redagowania dokumento w aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), 

- Słuz ące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętnos ci autoprezentacji. 

c) gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, o rynku 

pracy, o moz liwos ciach kształcenia i zatrudnienia) w postaci prasy, informatoro w, 

programo w multimedialnych, 

d) spotkania z absolwentami, kto rzy osiągnęli sukces zawodowy (promowanie dobrych 

wzorco w), 

e) spotkania z przedstawicielami ro z nych szko ł, 

f) tworzenie informacji o lokalnych firmach i pracodawcach; 

2) do rodzico w: 

a) tworzenie moz liwos ci indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym na terenie szkoły, 

b) spotkania z przedstawicielami ro z nych szko ł s rednich, 

c) gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, 

o moz liwos ciach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych szko ł 

s rednich w postaci prasy, informatoro w, programo w multimedialnych 

d) opracowanie informacji na stronę internetową szkoły pos więconych zagadnieniom 

planowania kariery i pracy zawodowej; 

3) do nauczycieli (rady pedagogicznej): 

a) szkolenia słuz ące promowaniu znaczenia działan  z zakresu doradztwa zawodowego 

i planowania kariery zawodowej, 

b) warsztaty słuz ące doskonaleniu umiejętnos ci doradczych, 

c) tworzenie warunko w do wymiany dos wiadczen  i dzielenia się wiedzą, 

d) s ledzenie loso w absolwento w, 

e) stworzenie wspo lnie z uczniami informacji pos więconych zagadnieniom planowania 

kariery i pracy zawodowej; 

4) do s rodowiska lokalnego i lokalnego samorządu: 

a) spotkania z przedstawicielami lokalnych szko ł s rednich, 

b) wspo łpraca z instytucjami lokalnego rynku pracy i urzędu pracy. 

9. Do zadan  doradcy zawodowego nalez y ponadto: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania ucznio w na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych włas ciwych 

dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęc  związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

4) koordynowanie działalnos ci informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placo wkę; 

5) wspo łpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłos ci działan  w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 

Organizacja pracowni szkolnych 

§ 36 

1. Do realizacji zadan  statutowych szkoła zapewnia uczniom korzystanie z odpowiednich 

pomieszczen  i obiekto w: 

1) sale dydaktyczne; 

2) pracownie komputerowe; 

3) salę gimnastyczną , plac zabaw oraz boisko sportowe typu „ORLIK”; 

4) bibliotekę z czytelnią; 
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5) s wietlicę szkolną; 

6) gabinet psychologa i pedagoga szkolnego; 

7) gabinet stomatologa; 

8) gabinet pielęgniarki szkolnej; 

9) stoło wkę; 

10) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze; 

2. Pomieszczenia przeznaczone do nauki wyposaz one są w sprzęty, pomoce oraz urządzenia 

umoz liwiające realizację podstawy programowej kształcenia ogo lnego. 

3. W kaz dym pomieszczeniu wymienionym w ust.1 znajduje się regulamin korzystania z niego. 

4. Zajęcia dla ucznio w wynikające z opinii PPP i orzeczen  o kształceniu specjalnym i odbywające się 

w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone są przez odpowiednich 

specjalisto w, w pomieszczeniach przeznaczonych do nauki, w gabinecie pedagoga szkolnego lub 

w czytelni. 

 

Organizacja współdziałania z poradniami 

psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży 

§ 37 

Praca szkoły opiera się między innymi na wspo łpracy z wieloma instytucjami.Uczniom, kto rym 

z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoci wsparcie szkoła udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz we wspo łpracy z Radą Rodzico w organizuje w miarę 

moz liwos ci pomoc materialną, kto ra moz e obejmowac : 

1. dofinansowanie do wyz ywienia w ramach wspo łpracy z MGOPS w Dobczycach; 

2. dofinansowanie wycieczek i innych form działalnos ci z funduszy Rady Rodzico w. 

3. Pomoc w rozpoznawaniu s rodowiska ucznia poprzez pracę pedagoga i wicedyrektora w zespole 

interdyscyplinarnym działającym przy MGOPS. 

 

§ 38 

1. Szkoła wspo łpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dobczycach oraz innymi 

placo wkami wspierającymi pracę szkoły celem: 

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalisto w udzielających uczniom 

i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole; 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej 

z wychowywaniem i kształceniem dzieci. 

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor Szkoły. 

1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas biez ącej pracy, 

a takz e w formie zajęc  specjalistycznych oraz innych zajęc  o charakterze terapeutycznym. 

2) Pomoc psychologiczno – -pedagogiczna jest udzielana takz e w formie zajęc  związanych 

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

3) Osobą wyznaczoną do koordynowania wspo łpracy jest pedagog szkolny. 

3. W szkole mogą działac , z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, a w szczego lnos ci organizacje harcerskie, kto rych celem statutowym jest działalnos c  

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalnos ci dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekun czej szkoły. 
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4. Podjęcie działalnos ci w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania 

zgody dyrektora szkoły, wyraz onej po uprzednim uzgodnieniu warunko w tej działalnos ci oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodzico w. 

5. Szkoła wspo łpracuje ro wniez : 

1) z Policją w zakresie działalnos ci profilaktycznej, informacyjnej w celu us wiadomienia uczniom 

zagroz en  i niebezpieczen stw czyhających na nich oraz przekazanie wiedzy na temat 

odpowiedzialnos ci karnej; 

2) z Biblioteką Miejską poprzez organizowanie akcji promujących i rozwijających czytelnictwo 

oraz organizowanie czasu wolnego ucznio w, spotkania autorskie; 

3) z organizacjami wspierającymi edukację ekologiczną. 

4) z Os rodkiem Interwencji Kryzysowej w Mys lenicach w zakresie pomocy uczniom i ich 

rodzinom oraz Sądem dla nieletnich 

5) z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci i Hospicjum S w. Łazarza. 

 

Stołówka 

§ 39 

1. Na terenie szkoły działa stoło wka, prowadzona przez ajenta umoz liwiająca korzystanie 

z posiłko w wszystkim zainteresowanym uczniom. 

2. Korzystanie z posiłko w w stoło wce szkolnej jest odpłatne. 

3. Warunki korzystania ze stoło wki działającej na ternie szkoły , w tym wysokos c  opłat za posiłki 

ustala osoba prowadząca stoło wkę. 

4. Organ prowadzący szkołę moz e zwolnic  rodzico w z całos ci lub częs ci opłat. 

5. Szkoła po uzyskaniu pisemnej zgody rodzico w dziecka, moz e zwro cic  się do Miejsko – Gminnego 

Os rodka Pomocy Społecznej z pros bą o pokrycie koszto w posiłko w dla ucznio w znajdujących się 

w trudnej sytuacji finansowej. 

 

Dziennik elektroniczny 

§ 40 

1. W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. 

2. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: 

1) zachowania selektywnos ci dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny; 

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem oso b 

nieuprawnionych; 

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą; 

4) rejestrowania historii zmian i ich autoro w; 

5) umoz liwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie 

dotyczącym ich dzieci. 

3. System informatyczny słuz ący do prowadzenia dzienniko w elektronicznych powinien umoz liwiac  

eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie wydruku. 

4. Wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęc  jest ro wnoznaczne 

z potwierdzeniem przez niego przeprowadzenia tych zajęc . 

5. W terminie 10 dni od dnia zakon czenia roku szkolnego dane stanowiące dziennik elektroniczny 

zapisuje się na informatycznym nos niku danych według stanu odpowiednio na dzien  zakon czenia 

roku szkolnego oraz na dzien  zakon czenia po łrocza. 
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6. Za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budz etu. 

 

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi 

organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej 

§41 

1. Szkoła z własnej inicjatywy moz e prowadzic  innowacje pedagogiczne, zwane dalej „innowacjami”. 

2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na 

celu poprawę jakos ci pracy szkoły i unowoczes nienie procesu dydaktycznego.  

3. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych, programo w autorskich następuje zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

4. Opracowane programy mogą w procesie dydaktycznym funkcjonowac  w całos ci lub mogą byc  

wykorzystane fragmentarycznie w postaci c wiczen , kart pracy itp. 

5. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

6. Zespo ł autorski lub autor podaje temat i opracowuje opis zasad innowacji. 

7. Autorzy lub autor zapoznają Radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada pedagogiczna 

podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole . 

8. Kaz da innowacja po jej zakon czeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposo b przeprowadzenia 

ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji. 

9. Szkoła moz e przyjmowac  studento w szko ł wyz szych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły 

a szkołą wyz szą lub (za jego zgodą) poszczego lnymi nauczycielami, a szkołą wyz szą. 

1) przyjęcie słuchacza lub studenta na praktykę odbywa się za zgodą poszczego lnych nauczycieli 

wyznaczonych przez dyrektora szkoły na opiekuno w praktykanto w. 

2) Opiekun praktyki: 

a) ustala ze studentem plan pracy na czas odbywania praktyki; 

b) słuz y praktykantowi radą i pomocą w rozwiązywaniu problemo w dydaktyczno 

– wychowawczych; 

c) udziela praktykantowi instruktaz u przy przygotowywaniu się do zajęc  dydaktyczno 

– wychowawczych; 

d) dokonuje oceny praktyki pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 42 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowniko w samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowniko w 

niepedagogicznych szkoły okres lają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych 

oraz ustawa Kodeks Pracy. 

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowniko w , o kto rych mowa w ust. 1, okres lają 

odrębne przepisy. 

4. Wszystkich pracowniko w obowiązują : 

1) postanowienia niniejszego Statutu; 

2) Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej nr 1; 

3) zarządzenia przełoz onych. 

 

Wicedyrektor 

§ 43 

1. W szkole, kto ra liczy co najmniej 12 oddziało w, tworzy się stanowisko Wicedyrektora. Dyrektor 

szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę moz e tworzyc  dodatkowe stanowiska 

wicedyrektoro w lub inne stanowiska kierownicze. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego 

Dyrektor Szkoły opracowuje przydział czynnos ci, uprawnien  i odpowiedzialnos ci. 

2. W sytuacji, gdy Dyrektor Szkoły nie moz e pełnic  obowiązko w słuz bowych, zakres zastępstwa 

wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora. 

 

Wychowawca klasy 

§ 44 

1. Dyrektor szkoły powierza kaz dy oddział szczego lnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, 

zwanemu wychowawcą klasy, spos ro d uczących w tym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ciągłos ci i skutecznos ci pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy moz e nastąpic  przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub 

w uzasadnionych przypadkach, takz e w trakcie trwania roku szkolnego, jez eli istnieją ku temu 

waz ne przyczyny. 

4. Formy realizacji zadan  nauczyciel wychowawca dostosowuje do wieku ucznio w, ich potrzeb 

oraz warunko w s rodowiskowych szkoły. 

5. Do zadan  wychowawcy klasy nalez y: 

1) tworzenie warunko w wspomagających rozwo j ucznia, jego proces uczenia się 

oraz przygotowanie do z ycia w rodzinie i w społeczen stwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działan  zespołowych ucznio w; 

3) podejmowanie działan  umoz liwiających rozwiązywanie konflikto w w zespole ucznio w 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społecznos ci szkolnej. 

6. Wychowawca w celu realizacji zadan , o kto rych mowa w ust. 1: 
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1) otacza indywidualną opieką kaz dego wychowanka; 

2) planuje i organizuje wspo lnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) ro z ne formy z ycia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespo ł uczniowski; 

b) ustala tres ci i formy zajęc  tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy; 

3) wspo łdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimii koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogo łu ucznio w, a takz e wobec tych, kto rym potrzebna jest 

indywidualna opieka (dotyczy to ucznio w szczego lnie uzdolnionych, jak i z ro z nymi 

trudnos ciami i niepowodzeniami); 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami ucznio w w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekun czo – wychowawczych dzieci; 

b) wspo łdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych 

i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach; 

c) włączania ich w sprawy z ycia klasy i szkoły; 

5) wspo łpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami 

s wiadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudnos ci, takz e 

zdrowotnych oraz zainteresowan  i szczego lnych uzdolnien  ucznio w. 

7. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo 

– profilaktyczny szkoły; 

2) zapoznawanie rodzico w ucznio w z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem 

wychowawczym klasy i zasadami oceniania; 

3) diagnozę potrzeb ucznio w w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na 

początku kaz dego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego; 

4) kształtowanie osobowos ci ucznia; 

5) systematyczną wspo łpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

pielęgniarką; 

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz doraz nego wsparcia 

w zakresie pomocy socjalnej i materialnej; 

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo; 

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

moz liwos ciami i zainteresowaniami; 

9) dbanie o regularne uczęszczanie ucznio w na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, 

egzekwowanie obowiązku szkolnego; 

10) informowanie pedagoga szkolnego o niepokojąco duz ej ilos ci nieobecnos ci ucznia; 

11) troskę o rozwijanie zainteresowan  ucznia poprzez zachęcanie do udziału w ro z nych formach 

zajęc  pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych; 

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami; 

13) wyrabianie u ucznio w poczucia wspo łodpowiedzialnos ci za porządek, estetykę, czystos c  na 

terenie klasy, szkoły i najbliz szego otoczenia; 

14) wywieranie wpływu na włas ciwe zachowanie ucznio w w szkole i poza nią, badanie przyczyn 

niewłas ciwego zachowania się ucznio w – podejmowanie s rodko w zaradczych 

w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem 

szkolnym oraz rodzicami ucznia; 

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzalez nien , podejmowanie niezbędnych działan  

profilaktycznych, opiekun czych i wychowawczych; 

16) wdraz anie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania 

zasad bhp w szkole i poza nią; 
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17) informowanie rodzico w ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach biez ących, s ro drocznych 

i rocznych z poszczego lnych zajęc  edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, 

sukcesach, trudnos ciach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych; 

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji okres lonej Zarządzeniami 

dyrektora szkoły; 

19) opracowanie i wdraz anie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we wspo łpracy z zespołem 

wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego 

i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i 

szkolnych; 

20) wspo łpracę z biblioteką w rozwijaniu zainteresowan  czytelniczych ucznio w. 

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

i psychologiczno – pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, 

pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno – pedagogicznej, zespoło w wychowawczych, 

doradco w metodycznych i instytucji wspomagających szkołę. 

9. Zmiana wychowawcy klasy moz e nastąpic  w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących 

przypadkach: 

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, 

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi. 

10. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złoz enia pisemnego wniosku w tej sprawie. 

Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w kto rym złoz ono wniosek. 

11. Sprawy sporne dotyczące ucznio w w klasie rozstrzyga wychowawca klasy w porozumieniu 

z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

12. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, kto rego 

decyzja jest ostateczna. 

 

Nauczyciele 

§ 45 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekun czych ma obowiązek 

kierowania się dobrem ucznio w, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską 

z poszanowaniem godnos ci osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarnos ci, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwos ci i wolnos ci. 

2. Nauczyciel ma za zadanie rzetelnie realizowac  zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekun czą; 

3. Do zadan  nauczyciela nalez y w szczego lnos ci: 

1) prowadzenie zajęc  dydaktycznych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęc ; 

2) rytmiczna realizacja programu nauczania; 

3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego pod względem organizacyjnym, metodycznym 

i merytorycznym, zgodnie z zasadami wspo łczesnej dydaktyki; 

4) tworzenie warunko w do aktywnego i two rczego udziału ucznio w w procesie dydaktyczno-

wychowawczym poprzez wdraz anie do samodzielnego mys lenia, uczenia się i działania, 

kształtowanie umiejętnos ci dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej; 

5) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do kaz dych zajęc  i prowadzenie ich na najwyz szym 

poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym; 

6) stosowanie indywidualizacji w procesie dydaktycznym; 

7) dąz enie do osiągania jak najlepszych wyniko w nauczania; 
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8) przestrzeganie szczego łowych warunko w i sposobu oceniania, w tym obiektywne, 

systematyczne i bezstronne ocenianie ucznio w; 

9) stymulowanie rozwoju psychofizycznego, rozpoznawanie i kształtowanie uzdolnien  

i zainteresowan  oraz pozytywnych cech charakteru ucznio w; 

10) rozpoznawanie przyczyn niepowodzen  szkolnych; 

11) udzielanie pomocy w przezwycięz eniu niepowodzen  szkolnych ucznio w; 

12) kierowanie się bezstronnos cią i obiektywizmem w ocenie ucznio w oraz ich sprawiedliwe 

traktowanie; 

13) dokonanie wyboru podręcznika; 

14) przedstawienie dyrektorowi szkoły programu nauczania; 

15) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie moz liwos ci i potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

16) przekazanie rodzicom informacji o gotowos ci dziecka do podjęcia nauki w szkole; 

17) obowiązek indywidualizacji pracy z uczniem; 

18) realizowanie zajęc  opiekun czych i wychowawczych uwzględniających potrzeby 

i zainteresowania ucznio w. 

19) systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęc  pod względem bhp; 

20) uczestniczenie w szkoleniach bhp organizowanych przez szkołę; 

21) dbałos c  o pomoce dydaktyczne, uz ywanie tylko sprawnego sprzętu; 

22) zapoznanie ucznio w z przepisami bhp i ich egzekwowanie, w szczego lnos ci na zajęciach 

technicznych, zajęciach komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego; 

23) realizacja zadan  okres lonych w szkolnym programie wychowawczo – profilaktycznym; 

24) kontrolowanie obecnos ci ucznio w na kaz dych zajęciach edukacyjnych; 

25) dostosowywanie wymagan  edukacyjnych wynikających z orzeczen  lub opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej; 

26) dbanie o poprawnos c  językową ucznio w; 

27) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej; 

28) udział w przeprowadzaniu egzaminu o smoklasisty; 

29) pozostawianie sal lekcyjnych po zakon czonych zajęciach w nalez ytym porządku iczystos ci; 

30) sumienne i efektywne pełnienie dyz uro w zgodnie z opracowanym regulaminem 

i harmonogramem, a w razie nieobecnos ci nauczyciela dyz urującego podjęcie zastępstwa 

w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły; 

31) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami i zajęciach otwartych 

32) stosowanie dostępnych pomocy dydaktycznych, s rodko w audiowizualnych i urządzen  

multimedialnych, wzbogacanie wyposaz enia sali lekcyjnej w samodzielnie wykonane 

pomoce, stałe doskonalenie warsztatu pracy; 

33) doskonalenie swoich umiejętnos ci dydaktycznych poprzez udział w konferencjach 

przedmiotowych, pracę w zespołach przedmiotowych, aktywny udział wdoskonaleniu, 

uczestnictwo w warsztatach metodycznych, korzystanie z fachowej literatury, doskonalenie 

umiejętnos ci informatycznych; 

34) punktualne rozpoczynanie i kon czenie zajęc ; 

35) dbanie o nalez yte wypełnianie obowiązko w podczas organizacji zajęc , imprez i wycieczek 

poza terenem szkoły; 

36) prowadzenie dokumentacji okres lonej odrębnymi przepisami; 

37) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w os wiacie; 

38) informowanie ucznio w oraz ich rodzico w na początku roku szkolnego o: 
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a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania s ro drocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęc  edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osiągnięc  edukacyjnych ucznio w, 

c) warunkach i trybie uzyskania wyz szej niz  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęc  edukacyjnych. 

4. Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

5. Nauczyciel ma prawo do poszanowania swojej godnos ci, dobrego imienia i własnos ci osobistej ze 

strony wszystkich oso b. 

6. W razie skarg i zastrzez en  rodzico w nauczyciel ma prawo przedstawic  własne argumenty 

w sprawie. 

7. Organ prowadzący szkołę i Dyrektor Szkoły są zobowiązani z urzędu występowac w obronie 

nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

 

Pedagog i Psycholog 

§ 46 

Do zadan  pedagoga i psychologa nalez y pomoc wychowawcom klas, a w szczego lnos ci: 

1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznio w oraz analizowanie przyczyn niepowodzen  

szkolnych; 

2. okres lanie form i sposobo w udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3. organizowanie i prowadzenie ro z nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznio w, 

rodzico w i nauczycieli; 

4. podejmowanie działan  wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do ucznio w, z udziałem rodzico w 

i nauczycieli; 

5. wspieranie działan  wychowawczych i opiekun czych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczo – profilaktycznego; 

6. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji z yciowej; 

7. udzielanie ro z nych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 

indywidualny program lub tok nauki; 

8. wspo łdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkołyi jego 

ewaluacji; 

9. wspieranie działan  wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikającychz programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

10. organizowanie ro z nych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie; 

11. wspo łdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dobczycachi poradniami 

specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących; 

12. wspo łdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekun czo 

– wychowawczymi. 
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Logopeda 

§ 47 

Do zadan  logopedy nalez y w szczego lnos ci: 

1. przeprowadzenie badan  wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy ucznio w, w tym mowy głos nej i 

pisma i odpowiednio do wyniko w badan  – organizowanie pomocy logopedycznej; 

2. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u kto rych stwierdzono 

nieprawidłowos ci w rozwoju mowy głos nej i pisma; 

3. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnos ciami w czytaniu i pisaniu, przy s cisłej 

wspo łpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne; 

4. organizowanie i prowadzenie ro z nych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznio w, 

rodzico w i nauczycieli; 

5. podejmowanie działan  profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzen  komunikacji 

językowej, w tym wspo łpraca z najbliz szym s rodowiskiem ucznia; 

6. wspo łdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i jego 

ewaluacji; 

7. wspieranie działan  wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu 

wychowawczo – profilaktycznego szkoły. 

 

Nauczycielskie zespoły zadaniowe 

§ 48 

1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas składające się z wychowawco w poszczego lnych 

poziomo w nauczania. 

2. Do zadan  zespołu wychowawczego klas nalez y: 

1) ustalanie zestawu programo w dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb; 

2) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału; 

3) opracowanie kalendarza imprez do 15 wrzes nia danego roku szkolnego; 

4) opracowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o załoz enia programu wychowawczo 

– profilaktycznego; 

5) opracowanie sprawozdania podsumowującego pracę zespołu. 

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi przewodniczący zespołu klas. 

 

§ 49 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmioto w pokrewnych tworzą zespoły 

przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe (w zalez nos ci od potrzeb). 

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

3. Zadania zespoło w nauczycielskich obejmują: 

1) zorganizowanie wspo łpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobo w realizacji programo w 

nauczania, korelowania tres ci nauczania przedmioto w pokrewnych, przygotowanie zestawu 

programo w nauczania i podręczniko w szkolnych zgodnie z obowiązującym prawem 

2) wspo lne opracowanie szczego łowych kryterio w oceniania ucznia oraz sposobo w badania 

wyniko w nauczania; 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego 

i wsparcia dla początkujących nauczycieli; 

4) wspo łdziałanie w organizowaniu pracowni, a takz e uzupełnieniu ich wyposaz enia. 
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5) sprawozdania z pracy zespołu w I i II po łroczu. 

4. Szczego łowe cele i zadania zespoło w funkcjonujących na terenie szkoły okres lają roczne plany 

pracy przyjęte przez nauczycieli tworzących zespo ł i zatwierdzone przez Radę pedagogiczną. 

5. Zadania innych pracowniko w szkoły: 

1) W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. 

2) Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako 

instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu , a takz e jego otoczenia w czystos ci i porządku. 

3) zakres obowiązko w , czynnos ci i odpowiedzialnos ci pracowniko w administracji i obsługi 

szczego łowo ustala dyrektor szkoły. 

4) pos wiadczona dokumentacja dotycząca zatrudnienia znajduje się w teczce akt osobowych 

danego pracownika. 

5) pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązko w na 

zajmowanym stanowisku 

6) stosunek pracy pracowniko w administracji i obsługi regulują przepisy ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze. 
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ROZDZIAŁ VI 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

§ 50 

1. Rodzice mają obowiązek  wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagac  wychowawczą rolę 

rodziny. 

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

zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3. Rodzice mają prawo w szczego lnos ci do: 

1) wyraz ania i przekazywania opinii na temat organizacji zajęc  oraz poziomu prowadzonych 

zajęc ; 

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

3) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami; 

4) wzbogacania ceremoniału i zwyczajo w szkoły w oparciu o tradycje s rodowiska i regionu; 

5) udziału i organizowania wspo lnych spotkan  z okazji uroczystos ci szkolnych, imprez, zajęc  

wychowawczo – dydaktycznych, itp.; 

4. Rodzice są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynnos ci związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunko w umoz liwiających przygotowanie się do zajęc  szkolnych; 

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 wrzes nia kaz dego roku o realizacji 

obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie 

szkoły, a przebywającego czasowo za granicą); 

5) rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, 

o kto rym mowa w oddzielnych przepisach, są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunko w 

nauki okres lonych w tym zezwoleniu; 

6) wyraz enia pisemnej zgody na samodzielny powro t ze szkoły ucznio w klas I-III, kto rzy 

ukon czyli sio dmy rok z ycia. Podejmując taką decyzję bierze pod uwagę stopien  dojrzałos ci 

dziecka oraz moz liwe zagroz enia. 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o dorosłych osobach (zdolnych do podejmowania 

czynnos ci prawnych) upowaz nionych na pis mie przez rodzico w do odbierania dziecka ze 

szkoły. 

 

§ 51 

1. Uczen  klas IV – VIII  moz e byc  zwolniony z zajęc  lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą pros bę rodzico w; 

2) w przypadku pisemnej formy zwolnienia obowiązuje wzo r zwolnienia zatwierdzony przez 

Radę Pedagogiczną i umieszczony w dokumentach szkoły (strona internetowa szkoły); 

3) w przypadku osobistego zwolnienia rodzic jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy 

lub nauczyciela uczącego w momencie zwalniania i dyrekcji szkoły. Jes li osobą zwalniającą nie 

jest rodzic, osoba ta wypełnia odpowiedni dokument w sekretariacie szkoły upowaz niający do 

odebrania dziecka ze szkoły; 

2. W przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodzico w, ucznia 

odbiera osobis cie rodzic bądz  osoba wskazana przez rodzica, kto ra zobowiązana jest do 

wypełnienia odpowiedniego dokumentu w sekretariacie szkoły. 
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§ 52 

1. Dla zapewnienia jak najlepszych wyniko w kształcenia i wychowania ucznio w konieczna jest 

wspo łpraca rodzico w z organami szkoły. W ramach tej wspo łpracy rodzice mają prawo do: 

1) kontakto w z wychowawcą klasy i nauczycielami; 

2) porad pedagoga i psychologa szkolnego; 

3) dyskrecji i poszanowania prywatnos ci w rozwiązywaniu problemo w dziecka i rodziny; 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi z ycie szkoły; 

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkan  z nauczycielami 

(dyz ury pedagogiczne, zebrania). 

2. Do obowiązko w rodzico w nalez y: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania; 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy; 

3) wspo łdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzalez nieniom, demoralizacją 

i innymi przejawami patologii społecznej. 

3. Rodzice mają prawo działac  w strukturach Rady Rodzico w w zakresie okres lonym przez 

regulamin Rady Rodzico w. 

4. Rodzice mają prawo występowac , wraz z uczniami, z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę 

wychowawcy klasy. 
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ROZDZIAŁ VII 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 53 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodzico w. 

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą byc  przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jez eli szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami. 

 

§ 54 

1. Uczen  zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny. 

2. Stro j szkolny ma byc : schludny, czysty, okrywający ramiona, dekolt i brzuch oraz nies wiadczący 

o przynalez nos ci do subkultur młodziez owych. 

3. Estetyka wyglądu ucznia: 

1) uczniowie są zobowiązani do utrzymania włoso w w czystos ci i zachowania ogo lnej estetyki 

fryzury; 

2) długie włosy powinny byc  związane lub spięte; 

3) zabrania się: 

a) farbowania włoso w; 

b) golenia głowy na łyso; 

c) noszenia uczesania, kto re moz e sugerowac  przynalez nos c  do grup subkulturowych; 

d) malowania paznokci; 

e) wykonywania makijaz u; 

f) noszenia kolczyko w w nosie, wargach, brwiach, a chłopcom ro wniez  w uszach; 

g) noszenia dodatko w i biz uterii wskazujących na przynalez nos c  do młodziez owych grup 

nieformalnych; 

h) stro j nie moz e miec  wulgarnych i obraz liwych nadruko w, ozdo b (typu pentagramy, 

swastyki); 

i) posiadania tatuaz y; 

j) noszenia zbyt kro tkich spo dniczek oraz spodenek. 

4. W czasie s wiąt, uroczystos ci szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje stro j galowy: 

1) dziewczęta: czarna lub granatowa spo dnica, biała bluzka; 

2) chłopcy: czarne lub granatowe spodnie, biała koszula. 

5. Podczas zajęc  wychowania fizycznego ucznio w obowiązuje stro j sportowy: 

1) biała koszulka, ciemne spodenki, obuwie sportowe na jasnej podeszwie; 

2) w okresie jesienno – zimowym obowiązują dresy, czapki, rękawiczki, odpowiednie obuwie 

sportowe do c wiczen  na zewnątrz. 

6. W budynku szkolnym ucznio w obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach 

niepozostawiających s lado w. 

7. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryc  głowy oraz ozdo b zagraz ających zdrowiu 

i bezpieczen stwu. 
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Prawa ucznia 

§ 55 

1. Prawa ucznia wynikają z odrębnych przepiso w, w tym Konwencji o Prawach Dzieckaoraz z Ustawy 

Prawo os wiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

2. Uczen  ma takz e prawo w szczego lnos ci do: 

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego tres cią, celem i stawianymi wymaganiami; 

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

3) organizacji z ycia szkolnego, umoz liwiające zachowanie włas ciwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym, a moz liwos cią rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowan ; 

4) dostosowania tres ci, metod i organizacji nauczania do jego moz liwos ci; 

5) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

6) włas ciwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobo w kontroli postępo w w nauce 

oraz znajomos ci kryterio w oceniania z zajęc  edukacyjnych i zachowania; 

8) bezpiecznych i higienicznych warunko w nauki, wychowania i opieki; 

9) korzystania z pomieszczen  szkolnych, sprzętu, s rodko w dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęc  szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych; 

10) z yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym; 

11) zajęc  pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia; 

12) udziału w zajęciach dydaktyczno – wyro wnawczych w przypadku trudnos ci w nauce, jes li 

takie zajęcia są organizowane; 

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie 

przewozu do szkoły; 

14) wpływania na z ycie szkoły przez działalnos c  samorządową, proponowanie zmian i ulepszen  

w z yciu klasy i szkoły; 

15) wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekuno w samorządu uczniowskiego, z pos ro d 

wskazanych przez dyrektora szkoły; 

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo 

wyborcze); 

17) składania wniosko w i opinii za pos rednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich 

sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyz ej 

podstawowych praw ucznio w. 

 

§ 56 

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczen  moz e złoz yc  skargę do wychowawcy klasy lub 

Dyrektora Szkoły. 

2. Uczen  lub jego rodzice mogą złoz yc  w terminie 7 dni skargę w przypadku nieprzestrzegania lub 

naruszenia praw ucznia, o kto rych mowa w niniejszym Statucie i odrębnych 

przepisach,a w szczego lnos ci praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. 

3. Skarga powinna byc  złoz ona na pis mie i powinna zawierac  uzasadnienie. 

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu14 dni od daty jej złoz enia. 

  



43 
 

Obowiązki ucznia 

§ 57 

1. Uczen  ma obowiązek przestrzegania postanowien  zawartych w statucie szkoły i stosownych 

regulaminach, a w szczego lnos ci: 

1) zachowania się w kaz dej sytuacji w sposo b godny; 

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

swojej wiedzy i umiejętnos ci, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęc , przybywania 

na nie punktualnie – w razie spo z nienia na zajęcia, uczen  zobowiązany jest do przybycia do sali, 

w kto rej się one odbywają; 

3) włas ciwego zachowania się w trakcie zajęc  edukacyjnych: 

a) zachowywac  podczas lekcji nalez ytą uwagę; 

b) słuchac  uwaz nie (nie rozmawiac  z innymi uczniami); 

c) zabierac  głos tylko po upowaz nieniu go do tego przez nauczyciela; 

4) systematycznego przygotowania się do zajęc  szkolnych, odrabiania prac poleconych przez 

nauczyciela do wykonania w domu; 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne; 

6) usprawiedliwiania w okres lonym terminie i formie nieobecnos ci ucznia na zajęciach 

edukacyjnych: 

a) usprawiedliwienie pisemne sporządzone przez rodzico w lub prawnych opiekuno w, uczen  

zobowiązany jest przedłoz yc  wychowawcy na najbliz szej godzinie wychowawczej licząc od 

dnia powrotu do szkoły; 

b) dopuszcza się ustne usprawiedliwienie nieobecnos ci dziecka, przekazane wychowawcy 

klasy przez rodzico w lub prawnych opiekuno w do 7 dni od powrotu dziecka do szkoły  

– ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecnos ci podejmuje wychowawca klasy; 

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społecznos ci; 

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz wspo łtworzenie jej autorytetu; 

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią; 

10) dbania o piękno mowy ojczystej; 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

12) przestrzegania zasad wspo łz ycia społecznego: 

a) okazywac  szacunek dorosłym i kolegom; 

b) przeciwstawiac  się przejawom wulgaryzmu i brutalnos ci; 

c) szanowac  poglądy i przekonania innych; 

d) szanowac  godnos c  i wolnos c  drugiego człowieka; 

e) zachowywac  tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w 

zaufaniu, chyba z e szkodziłby ogo łowi, zdrowiu czy z yciu; 

13) dbania o bezpieczen stwo i zdrowie własne oraz swoich kolego w: unikac  palenia tytoniu 

(e-papieroso w) oraz picia alkoholu, itp.; 

14) nie uz ywania narkotyko w ani innych s rodko w odurzających; 

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu; 

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone 

mienie szkoły odpowiedzialnos c  materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są 

osobis cie naprawic  zniszczone mienie lub pokryc  koszty jego naprawy albo koszty zakupu 

nowego mienia; 

17) nie korzystania z telefono w komo rkowych i innych urządzen  elektronicznych na terenie 

szkoły (poza uz yciem za zgodą nauczyciela w procesie dydaktycznym). 
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2. Uczen  opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyc  się ze szkołą na zasadach okres lonych przez 

dyrektora szkoły. 

 

Nagrody i zasady wnoszenia zastrzeżeń do nagrody 

§ 58 

1. Uczen  moz e otrzymac  następujące nagrody: 

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodzico w; 

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły; 

4) dyplom uznania; 

5) wpis do „ Złotej Księgi” 

6) nagrodę ufundowaną przez Radę Rodzico w. 

2. Podstawą do wyro z nienia ucznia moz e byc : 

1) szczego lne osiągnięcia w nauce; 

2) aktywny udział w z yciu szkoły; 

3) szczego lne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych; 

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt uczniowi i szkole. 

3. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy uznają, z e jest 

nieadekwatna do uczniowskich osiągnięc .  

4. Sprzeciw moz e byc  złoz ony w formie pisemnej, najpo z niej w ciągu 2 dni od zakon czenia zajęc  

dydaktyczno – wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice uzasadniają jego złoz enie. 

5. W celu rozpatrzenia sprzeciwu Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

1) wychowawca klasy; 

2) pedagog szkolny; 

3) opiekun samorządu uczniowskiego lub rzecznik praw ucznia; 

4)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

5) przedstawiciel rady rodzico w. 

6. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecnos ci co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez 

głosowanie. Kaz da osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku ro wnej liczby głoso w, głos 

decydujący ma wychowawca oddziału. 

7. O wyniku rozstrzygnięc  wychowawca oddziału powiadamia rodzica na pis mie. 

 

Konsekwencje niewłaściwych zachowań 

§ 59 

1. Szkoła moz e stosowac  wobec ucznio w kary, w szczego lnos ci za nieprzestrzeganie postanowien  

statutu szkoły i regulaminu szkoły. 

2. Uczen  moz e zostac  ukarany za naruszenie godnos ci ludzkiej, a w szczego lnos ci za: 

1) notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce; 

2) naruszanie nietykalnos ci cielesnej; 

3) brutalnos c , wulgarnos c , chuligan stwo w stosunku do nauczycieli, kolego w, innych 

pracowniko w oraz oso b poza szkołą; 

4) rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary); 

5) udowodnioną kradziez . 
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3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występowac  wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni 

pracownicy szkoły. 

4. Uczen  moz e ponies c  następujące kary: 

1) upomnienie pisemne wychowawcy z odczytaniem na forum klasy; 

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły z adnotacją w dokumentacji wychowawcy; 

3) upomnienie ustne dyrektora szkoły w obecnos ci rodzico w z adnotacją w dokumentacji 

wychowawcy; 

4) nagana dyrektora szkoły z wpisem do akt ucznia; 

5) przeniesienie do ro wnoległej klasy w swojej szkole 

5. W szkole nie mogą byc  stosowane kary naruszające nietykalnos c  i godnos c  osobistą ucznia. 

6. O udzielonej karze rodzic zostaje powiadomiony w formie pisemnej. Rodzice ukaranych ucznio w 

maja prawo do wyczerpującego uzasadnienia wymierzonej kary. 

7. W stosunku do ucznia moz na ro wniez  zastosowac  dodatkowe kary: 

1) prace porządkowe na rzecz szkoły; 

2) zawieszenie ucznia w przywilejach przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną – zakaz uczestniczenia w zajęciach niezwiązanych z procesem dydaktycznym, 

np.: zakaz udziału w dyskotekach, zawodach sportowych, imprezach organizowanych przez 

szkołę oraz zakaz korzystania z przywilejo w związanych z losowaniem „szczęs liwego 

numerka”. Czas zawieszenia zalez y od wagi dokonanego wykroczenia. 

8. Przed wymierzeniem kary uczen  ma prawo do złoz enia wyjas nien . 

9. Kary stosuje się według kolejnos ci ustalonej w ust. 4, a w sytuacjach szczego lnie drastycznych kary 

mogą byc  stosowane z pominięciem gradacji, między innymi za: 

1) niszczenie mienia społecznego, wandalizm; 

2) brutalnos c ; 

3) wulgarnos c ; 

4) szerzenie patologii społecznej; 

5) umys lne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby; 

6) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolego w; 

7) kradziez  mienia społecznego i prywatnego; 

8) picie alkoholu, palenie papieroso w, uz ywanie narkotyko w lub s rodko w odurzających. 

10. Rodzaj kary jest uzalez niony od stopnia szkodliwos ci czynu sprawcy. 

11. Na rodzicach ucznio w winnych zniszczenia mienia społecznego (wandalizm) spoczywa 

obowiązek naprawienia wyrządzonej przez ucznia szkody w terminie nie dłuz szym niz  

2 tygodnie. 

 

§ 60 

O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje Dyrektor Szkoły do kuratora os wiaty na wniosek 

rady pedagogicznej, gdy: 

1. zastosowanie kar z § 58 ust. 4 p. 1–5 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia; 

2. w raz ący sposo b naruszył normy społeczne i zagraz a otoczeniu. 

 

§ 61 

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodzico w ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu 

wobec niego kary. 
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§ 62 

1. Od kar nałoz onych przez wychowawcę, uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia 

uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie do 7 dni od 

nałoz enia kary. Dyrektor Szkoły w terminie nie dłuz szym 14 dni rozpatruje odwołanie i informuje 

pisemnie o rozstrzygnięciu. 

2. Od kar nałoz onych przez Dyrektora Szkoły, uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo 

wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku w terminie do 7 dni, o ponowne rozpatrzenie 

sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie nie dłuz szym niz 14 dni rozpatruje 

wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, moz e przy tym zasięgnąc  opinii rady 

pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. 

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie i postanawia: 

1) oddalic  odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 

2) odwołac  karę; 

3) zawiesic  warunkowo wykonanie kary; 

4. Wykonanie kary moz e ulec zawieszeniu na czas pro by (od 1 miesiąca do 2 miesięcy) 

5. Warunkiem zawieszenia kary jest uzyskanie pisemnego poręczenia wychowawcy, samorządu 

klasowego, szkolnego, Rady pedagogicznej lub innej organizacji młodziez owej. Karę zawiesza 

dyrektor szkoły. 
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ROZDZIAŁ VIII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB 

WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

§ 63 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięc  edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępo w w opanowaniu przez ucznia wiadomos ci i umiejętnos ci w stosunku do wymagan  

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programo w 

nauczania, uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz 

ucznio w danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspo łz ycia społecznego i norm 

etycznych oraz obowiązko w ucznia okres lonych w statucie szkoły. 

 

§ 64 

1. Ocenianie osiągnięc  edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego ocenie z osiągnięc  edukacyjnych i zachowania oraz o postępach 

w tym zakresie; 

2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

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

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

trudnos ciach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umoz liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

– wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagan  edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczego lnych s ro drocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęc  edukacyjnych; 

2) ustalenie kryterio w oceniania zachowania; 

3) ocenianie biez ące i ustalenie s ro drocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęc  edukacyjnych oraz s ro drocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzenia egzamino w klasyfikacyjnych; 

5) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęc  edukacyjnych 

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalenie warunko w trybu uzyskania wyz szych niz  przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęc  edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalenie warunko w sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnos ciach ucznia w nauce. 

 



48 
 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV-VIII 

§ 65 

1. Nauczyciele na początku kaz dego roku szklonego informują ucznio w oraz ich rodzico w o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczego lnych s ro drocznych 

i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęc  

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięc  edukacyjnych ucznio w; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyz szej niz  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęc  edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku kaz dego roku szkolnego informuje ucznio w oraz ich rodzico w o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie uzyskania wyz szej niz  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Nieobecnos c  rodzico w na pierwszym spotkaniu klasowym we wrzes niu zwalnia szkołę 

z obowiązku zapoznania rodzica ze szczego łowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecnos c  

rodzic winien sam dąz yc  do zapoznania się ze szczego łowymi warunkami i sposobami oceniania 

wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. 

 

§ 66 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodzico w. 

2. Oceniany jest kaz dy uczen , a w szczego lnos ci jego znajomos c  fakto w i pojęc , umiejętnos ci 

interpretacji i uzasadniania, tempo przyswajania wiedzy, postawa, umiejętnos c  pracyw grupie, 

stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach, umiejętnos c  pracy samodzielnej, stosowanie języka 

przedmiotu. 

3. Osiągnięcia ucznio w mierzy się systematycznie. 

4. Częstotliwos c  oceniania zalez y od specyfiki przedmiotu i ilos ci godzin w ciągu tygodnia. 

5. Oceniane są zro z nicowane formy aktywnos ci: testy, prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi 

ustne, prace domowe, prace indywidualne, prace w grupie oraz indywidualny wkład pracy ucznia 

w przygotowanie do konkurso w przedmiotowych. 

6. Kartko wki traktowane są jak odpowiedz  ustna i mogą dotyczyc  trzech ostatnich lekcji. 

7. W ciągu jednego dnia moz e odbyc  się tylko jeden sprawdzian / praca klasowa. 

8. W ciągu tygodnia mogą odbyc  się maksymalnie dwa sprawdziany w klasach 4 – 6,a w klasach 

7 – 8 trzy sprawdziany. 

9. Prace pisemne muszą byc  ocenione w ciągu dwo ch tygodni. 

10. Uczen  nieobecny podczas pracy pisemnej jest zobowiązany do jej zaliczenia w formie pisemnej 

lub ustnej w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

11. Oceny s ro droczna i roczna nie mogą byc  s rednimi arytmetycznymi ocen cząstkowych. 

12. Ustalając ocenę roczną uwzględnia się ocenę s ro droczną. 

13.  Oceny są umotywowane i jawne dla ucznia i jego rodzico w. 

14. Na wniosek ucznia lub jego rodzico w nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę słownie lub pisemnie. 

15. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

udostępnione są do wglądu uczniowi podczas zajęc  lub jego rodzicom podczas spotkan  dla 

rodzico w. 
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16. Kaz dy uczen  moz e poprawic  ocenę cząstkową: niedostateczną i dopuszczającą z prac pisemnych 

(testy, sprawdziany) oraz odpowiedzi ustnych do dwo ch tygodni od jej uzyskania. Wystawiając 

ocenę s ro droczną i roczną nauczyciel bierze pod uwagę kaz dą z tych ocen, a nie tylko ocenę 

poprawioną.   

17. Moz liwos c  poprawy ocen cząstkowych regulują ro wniez  Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

18. Aktywnos ci ucznia, pracy społecznej ani zaangaz owania w z ycie szkoły nie nalez y nagradzac  

ocenami wyraz onymi stopniem szkolnym. 

 

§ 67 

1. Ocena ucznia ma wynikac  ze stopnia przyswojenia tres ci podstawy programowej. Oceniac  nalez y 

poziom postępu ucznia w opanowaniu wymagan  opisanych w podstawie programowej 

i wynikających z niej programo w nauczania. 

2. Wymagania edukacyjne na poszczego lne oceny: 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczen , kto ry: 

a) w wysokim stopniu posiadł wiedzę i umiejętnos ci z danego przedmiotu okres lone 

w podstawie nauczania; 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomos ciami w rozwiązywaniu problemo w 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy. 

c) Nauczyciel moz e oczekiwac  od ucznia zainteresowania poszerzaniem wiedzy, np. w ramach 

przygotowania do konkursu czy olimpiady, na obowiązkowych lub dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych lub w wyniku samodzielnej pracy ucznia wynikającej z pasji i zaciekawienia 

wiedzą z danego zakresu. 

d) Uczen , kto ry tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewo dzkim lub ponad 

wojewo dzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogo lnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc  edukacyjnych, otrzymuje z tych 

zajęc  edukacyjnych ocenę celującą klasyfikacyjną. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczen , kto ry: 

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętnos ci okres lonych programem nauczania 

przedmiotu danej klasy; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomos ciami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosowac  posiadana wiedzę 

do rozwiązywania zadan  i problemo w w nowych sytuacjach; 

c) bierze udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu szkolnym i rejonowym. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczen , kto ry: 

a) nie opanował w pełni wiadomos ci i umiejętnos ci okres lonych programem nauczania 

w danej klasie, ale opanował je na poziomie wymagan  zawartych w kryteriach na ocenę 

dobrą z danego przedmiotu; 

b) poprawnie stosuje wiadomos ci i umiejętnos ci, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne. 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczen , kto ry opanował wiadomos ci i umiejętnos ci okres lone 

programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagan  zawartych w kryteriach na ocenę 

dostateczną z danego przedmiotu; 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczen , kto ry: 

a) ma braki w opanowaniu materiału programowego, ale braki te nie przekres lają moz liwos ci 

uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej 

nauki; 

b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe i o niewielkim stopniu trudnos ci; 
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c) posiadł wiedzę i umiejętnos ci okres lone w kryteriach na ocenę dopuszczającą z danego 

przedmiotu; 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczen , kto ry nie opanował wiadomos ci i umiejętnos ci 

okres lonych programem nauczania, a braki w wiadomos ciach i umiejętnos ciach 

uniemoz liwiają dalsze  zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. 

 

§ 68 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizowac  pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moz liwos ci 

psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosowac  wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz moz liwos ci psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustalen  zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepiso w w sprawie warunko w organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziez y niepełnosprawnych 

oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogo lnodostępnych 

lub integracyjnych albo przepiso w w sprawie warunko w organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodziez y niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w os rodkach; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

3) posiadającego opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnos ciach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionej w pkt. 1 – 3, kto ry objęty jest pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie ustalen  zawartych w indywidualnym 

lub grupowym programie pomocy opracowanym dla ucznia (ucznio w). 

 

§ 69 

1. Wniosek o skierowanie na badania w Poradni psychologiczno – pedagogicznej składa rodzic. Na 

z yczenie rodzica, nauczyciele składają pisemną informację na temat przyczyn niepowodzen  

szkolnych dziecka, kto ra stanowi częs c  uzasadnienia do wniosku o badanie. 

2. Opinia Poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnos ciach w uczeniu się (dysleksja rozwojowa) moz e byc  wydana uczniowi nie wczes niej niz  

po ukon czeniu klasy trzeciej szkoły podstawowej i nie po z niej niz  do ukon czenia szkoły 

podstawowej. 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) przekazują opinię lub orzeczenie Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 70 

Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki nalez y w szczego lnos ci brac  

pod uwagę postęp i wysiłek wkładany przez ucznia, w wywiązywanie się z obowiązko w wynikających 

ze specyfiki tych zajęc , a w przypadku zajęc  wychowania fizycznego takz e systematycznos c  ucznia w 

zajęciach oraz aktywnos c  w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 71 
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1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania okres lonych c wiczen  na zajęciach wychowania 

fizycznego na podstawie opinii wydanej przez lekarza o ograniczonych moz liwos ciach 

wykonywania c wiczen . 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęc  wychowania fizycznego lub zajęc  komputerowych 

(informatyki) na podstawie opinii o braku moz liwos ci uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas okres lony w tej opinii. 

3. Jez eli okres zwolnienia ucznia z zajęc  wychowania fizycznego, zajęc  komputerowych, informatyki 

uniemoz liwia ustalenie s ro drocznej lub rocznej (semestralnej / s ro drocznej) oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnos ciami sprzęz onymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 

drugiego języka obcego nowoz ytnego do kon ca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodzico w 

albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, z kto rej wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego 

nowoz ytnego. 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego nauczania, z kto rego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki 

drugiego języka obcego nowoz ytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowoz ytnego moz e 

nastąpic  na podstawie tego orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowoz ytnego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

§ 72 

Sposoby informowania rodzico w o postępach  dzieci w nauce i zachowaniu: 

1. Kaz dy uczen  klas I – III posiada zeszyt do korespondencji (dzienniczek), kto ry słuz y do wymiany 

informacji nauczyciel – rodzic, rodzic – nauczyciel. 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia, rodzice mogą otrzymac  do wglądu na 

ogo lnych zebraniach rodzico w lub podczas indywidualnych spotkan . 

3. Informowanie rodzico w o postępach, trudnos ciach i specjalnych uzdolnieniach ucznia odbywa się 

podczas zebran  rodzico w organizowanych przez szkołę oraz podczas indywidualnych kontakto w 

z nauczycielami, jak i na biez ąco poprzez elektroniczny dziennik. 

4. Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

poszczego lnych przedmioto w są zobowiązani poinformowac  ucznia i rodzica o przewidywanych 

dla niego ocenach rocznych, poprzez wpisanie tych ocen do elektronicznego dziennika, 

a wychowawca przekazuje powyz szą informację pisemnie na spotkaniu z rodzicami 

organizowanym przez szkołę. 

5. W przypadku przewidywanej niedostatecznej oceny s ro drocznej / rocznej kontakt 

wychowawcy z rodzicem jest obowiązkowy. Nauczyciel uczący jest obowiązany poinformowac  

rodzica i ucznia na dwa tygodnie przed Radą Klasyfikacyjną, poprzez odnotowanie tego faktu 

w e-dzienniku. 

6. Uwagi o zachowaniu ucznia nauczyciele odnotowują w elektronicznym dzienniku. 

7. Uczniowie po wykorzystaniu dozwolonych nieprzygotowan  (uzgodnionych wczes niej 

z nauczycielem przedmiotu), za kolejne otrzymują uwagę do dziennika elektronicznego 

o zaniedbywaniu obowiązko w szkolnych. 

 

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS I –  III 
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§ 73 

1. Ocena ucznia w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter opisowy. 

2. Nauczyciele na początku kaz dego roku szkolnego informują ucznio w oraz ich rodzico w (prawnych 

opiekuno w) o: 

1) kryteriach wymagan  edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

2) metodach sprawdzania osiągnięc  edukacyjnych ucznio w. 

3. Wychowawca klasy na początku kaz dego roku szkolnego informuje ucznio w oraz ich rodzico w 

(prawnych opiekuno w) o sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

4. Analizę postępo w ucznia przeprowadza się systematycznie. 

5. W ciągu jednego dnia moz e odbyc  się tylko jeden sprawdzian. 

6. W ciągu tygodnia mogą odbyc  się maksymalnie dwa sprawdziany. 

7. Stosuje się biez ące ocenianie osiągnięc  edukacyjnych i zachowania ucznia, kto re rejestrowane jest 

przez kaz dego nauczyciela w dzienniku lekcyjnym. 

8. W ocenianiu biez ącym uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągnięte przez niego efekty pracy. 

9. Osiągnięcia i postępy ucznia okres la się w skali ocen 6 – 1: 

1) celująco, doskonale, znakomicie, wspaniale; 

2) bardzo dobrze, biegle, prawidłowo; 

3) dobrze, poprawnie, sprawnie; 

4) dostatecznie, zadowalająco, wystarczająco, przeciętnie; 

5) dopuszczająca, słabo, błędnie, niechętnie; 

6) niedostatecznie, niewystarczająco, niezadowalająco, negatywnie. 

10. Przyjmuje się następujące ogo lne kryteria oceniania osiągnięc  edukacyjnych : 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczen , kto ry:  

a) w wysokim stopniu posiadł wiedzę i umiejętnos ci z danego przedmiotu okres lone 

w podstawie nauczania; 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomos ciami w rozwiązywaniu problemo w 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy. 

c) Nauczyciel moz e oczekiwac  od ucznia zainteresowania  poszerzaniem wiedzy, 

np. w ramach przygotowania do konkursu czy olimpiady, na obowiązkowych lub 

dodatkowych zajęciach edukacyjnych lub w wyniku samodzielnej pracy ucznia 

wynikającej z pasji i zaciekawienia wiedzą z danego zakresu. 

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczen , kto ry bardzo dobrze opanował pełen zakres 

wiadomos ci i umiejętnos ci okres lonych programem nauczania, biegle posługuje się 

zdobytymi wiadomos ciami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, 

potrafi prawidłowo zastosowac  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadan  i problemo w 

w nowych sytuacjach. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczen , kto ry dobrze opanował zdecydowaną większos c  wiadomos ci 

i umiejętnos ci okres lonych programem nauczania, poprawnie rozwiązuje typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych w czasie zajęc  z ro deł informacji, potrafi 

zastosowac  zdobyta wiedzę w typowych sytuacjach. 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczen  wystarczająco i  zadowalająco opanował podstawowe 

wiadomos ci i umiejętnos ci okres lone programem nauczania, stara się rozwiązywac  typowe 

zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudnos ci. Potrafi pod kierunkiem 

nauczyciela korzystac  z podstawowych informacji. 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczen , kto ry słabo opanował wiadomos ci i umiejętnos ci 

okres lone programem nauczania, nie jest w stanie samodzielnie rozwiązywac  większos c  
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zadan  o elementarnym stopniu trudnos ci. Posiada powaz ne braki w wiedzy, kto re jednak 

moz na nadrobic  w dłuz szym okresie czasu. 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń nie opanował wiadomości i umiejętnos ci 

okres lone programem nauczania. Nie potrafi rozwiązywac  prostych zadan  i problemo w 

o elementarnym stopniu trudnos ci nawet przy pomocy nauczyciela. 

11. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w szczego lnos ci bierze 

się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązko w wynikających 

ze specyfiki tych zajęc . 

12. Na zajęciach języka obcego i zajęc  komputerowych obowiązuje skala i symbolika oceniania 

osiągnięc  edukacyjnych okres lona w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego w edukacji 

wczesnoszkolnej. 

13. Ocena z religii jest nadal oceną cyfrową zgodną ze skalą oceniania: celujący, bardzo dobry, dobry, 

dostateczny, dopuszczający, niedostateczny. 

14. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno 

– pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowac  wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u kto rego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudnos ci w uczeniu się, umoz liwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

15. Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodzico w (prawnych opiekuno w). Sprawdzone i ocenione 

prace pisemne oraz prace artystyczne, uczen  i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do 

wglądu na zasadach okres lonych przez nauczyciela. 

16. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową. W celu ułatwienia zapisu biez ącej oceny, 

wprowadza się okres lenia słowne i odpowiadające im symbole: 

1) Medal złoty– wzorowo, bardzo dobrze 

Medal złoty otrzymuje uczen , kto ry: 

a) zawsze przychodzi punktualnie na lekcję; 

b) na lekcji jest aktywny, uwaz a i nie przeszkadza rozmową; 

c) dba o czystos c  i porządek w sali, zwłaszcza gdy jest dyz urnym; 

d) podczas przerwy nigdy nie biega i nie hałasuje; 

e) szanuje i oszczędza ksiąz ki, zeszyty oraz sprzęt szkolony; 

f) bezpiecznie porusza się na drodze, podczas wycieczek i w szkole; 

g) pamięta o grzecznos ci na co dzien  i słowach: proszę, dziękuję, przepraszam; 

h) zawsze odrabia prace domowe. 

2) Medal srebrny– dobrze 

Medal srebrny otrzymuje uczen , kto ry: 

a) przychodzi punktualnie na lekcje; 

b) na lekcji jest aktywny, czasami nie uwaz a, rozmawia; 

c) dba o porządek i czystos c  w sali; 

d) czasami biega i hałasuje na przerwie; 

e) pamięta na co dzien  o grzecznos ci; 

f) odrabia prace domowe; 

g) bezpiecznie porusza się po drodze. 

3) Medal brązowy – poprawnie 

Medal brązowy otrzymuje uczen , kto ry: 

a) w miarę punktualnie przychodzi na lekcje; 

b) stara się byc  aktywny na lekcjach; 

c) zdarza mu się zapomniec  o zadaniu; 

d) pamięta o kulturalnym zachowaniu; 
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e) przestrzega zasad bezpieczen stwa. 

4) Brak medalu– niepoprawnie (adnotacja o przyczynach takiej oceny). 

Brak medalu otrzymuje uczen , kto ry: 

a) stale spo z nia się na lekcje; 

b) nie przestrzega dyscypliny na lekcji; 

c) nie przestrzega bezpieczen stwa w szkole, na wycieczce, na drodze; 

d) nie odrabia zadan  domowych; 

e) nie panuje nad sobą: jest kło tliwy, złos ci się, krzyczy, płacze, bije kolego w. 

17. Jes li uczen  klas I-III edukacji wczesnoszkolnej w miesięcznych ocenach zachowania w ciągu 

całego roku szkolnego otrzymał obok złotych medali maksymalnie trzy srebrne medale, a z zajęc  

edukacyjnych osiągnął bardzo dobre wyniki to dopuszcza się w tej sytuacji Wpis do Złotej 

Księgi. 

18. Jes li uczen  klas I – III edukacji wczesnoszkolnej w miesięcznych ocenach zachowania w ciągu 

całego roku szkolnego otrzymał obok złotych medali choc by jeden brązowy medal, a z zajęc  

edukacyjnych osiągnął bardzo dobre wyniki to w tej sytuacji Wpis do Złotej Księgi jest 

niemoz liwy. 

 

§ 74 

Sposoby informowania rodzico w o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu: 

1. Wychowawca na biez ąco informuje rodzico w o zachowaniu ucznia, jego ocenach(postępach, 

trudnos ciach i specjalnych uzdolnieniach) w dzienniku elektronicznym lub w zeszycie do 

korespondencji (dzienniczku). 

2. Efekty pracy ucznia ocenia się na biez ąco dokonując wpisu w skali 1 – 6 w zeszycie, c wiczeniach 

i dzienniku lekcyjnym / elektronicznym/. 

3. Ocenę s ro droczną i przewidywaną ocenę roczną rodzic otrzymuje w postaci oceny opisowej, 

z kto rą zapoznaje się i potwierdza własnoręcznym podpisem. 

ZASADY KLASYFIKACJI UCZNIÓW KLAS I – VIII 

§ 75 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa po łrocza. 

2. Klasyfikację s ro droczną z obowiązkowych zajęc  edukacyjnych i zachowania przeprowadza się 

w styczniu. 

3. Klasyfikacje roczną z obowiązkowych zajęc  edukacyjnych i zachowania przeprowadza się 

w czerwcu. 

4. Dokładną datę zakon czenie pierwszego i drugiego semestru podaje na początku roku szkolnego 

Dyrektor Szkoły. 

 

§ 76 

1. Klasyfikacja s ro droczna polega na okres lonym podsumowaniu osiągnięc  edukacyjnych ucznia 

z zajęc  edukacyjnych, okres lonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia 

oraz ustaleniu – według skali okres lonej w Statucie szkoły – s ro drocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęc  edukacyjnych i s ro drocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacje s ro droczną ucznio w przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, 

w terminach okres lonych w Statucie szkoły. 

3. Klasyfikacja s ro droczna klas I – III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięc  edukacyjnych 

ucznia z zajęc  edukacyjnych, okres lonych w szkolnym planie nauczania i zachowana 



55 
 

oraz ustaleniu s ro drocznych ocen klasyfikacji z zajęc  edukacyjnych i s ro drocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania: 

1) ocena s ro droczna przedstawiona jest opisowo w formie karty osiągnięc  edukacyjnych ucznia, 

2) karty osiągnięc  edukacyjnych ucznia otrzymują rodzice na zebraniach. 

4. Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięc  

edukacyjnych z zajęc  edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia 

jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc  edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęc  edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi, 

2) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęc  edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania 

przez ucznia wiadomos ci i umiejętnos ci z zakresu wymagan  okres lonych w podstawie 

programowej kształcenia ogo lnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwycięz eniem trudnos ci w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnien , 

3) roczna ocena z religii jest oceną ustaloną w skali cyfrowej od 1 do 6.  

5. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu 

osiągnięc  edukacyjnych ucznia z zajęc  edukacyjnych (§ 76 ust. 3)i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania według skali okres lonej w § 80 ust. 3. 

6. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczego lne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 

poinformowac  ucznia i jego rodzico w (prawnych opiekuno w) o przewidywanych dla niego 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęc  edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie okres lonych w statucie szkoły. 
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§ 77 

1. S ro droczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęc  edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczego lne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a s ro droczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, ucznio w 

danej klasy ocenianego ucznia. W przypadku rozbiez nos ci między oceną wychowawcy, a opinią 

nauczycieli – wychowawca jest zobowiązany do przedstawienia uzasadnienia oceny zachowania 

na posiedzeniu rady pedagogicznej. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest oceną 

ostateczną. 

2. S ro droczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęc  edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczego lne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna 

z dodatkowych zajęc  edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyz szej 

(na semestr programowo wyz szy) ani na ukon czenie szkoły. 

3. W oddziałach integracyjnych s ro droczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęc  edukacyjnych dla 

ucznio w posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspo łorganizującego 

kształcenie integracyjne, o kto rym mowa w odrębnych przepisach. 

 

§ 78 

1. Ocenianie biez ące z zajęc  edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

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

powinien dalej się uczyc . 

2. Oceny biez ące i s ro droczne oceny klasyfikacyjne z zajęc  edukacyjnych ustala się według skali 

cyfrowej od 1 do 6.  

3. S ro droczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęc  edukacyjnych, począwszy od klasy IV (wyjątek 

religia od klasy I), ustala się w stopniach według następującej skali: 

 

Nazwa Skrót literowy Zapis cyfrowy 

Stopien  celujący cel 6 

Stopien  bardzo dobry bdb 5 

Stopien  dobry db 4 

Stopien  dostateczny dst 3 

Stopien  dopuszczający dop 2 

Stopien  niedostateczny ndst 1 

 

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęc  edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

ale stosunek ucznia do obowiązko w szkolnych ma na nią wpływ. 

 

§ 79 

1. S ro droczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczego lnos ci: 

1) wywiązywanie się z obowiązko w ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społecznos ci szkolnej; 

3) dbałos c  o honor i tradycje szkoły; 
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4) dbałos c  o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałos c  o bezpieczen stwo i zdrowie własne oraz innych oso b; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową. 

3. S ro droczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według 

następującej skali: 

1) zachowanie wzorowe – wz; 

2) zachowanie bardzo dobre – bdb; 

3) zachowanie dobre – db; 

4) zachowanie poprawne – pop; 

5) zachowanie nieodpowiednie – ndp; 

6)  zachowanie naganne – ng. 

4. Kryterium oceniania:  

1) Zachowanie wzorowe- ocenę wzorową otrzymuje uczen , kto ry: 

a) przestrzega Statutu i zasad obowiązujących w szkole; 

b) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz szkoły, s rodowiska; 

c) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązko w; 

d) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spo z nia się na lekcje (usprawiedliwia wszystkie 

opuszczone godziny w obowiązującym terminie); 

e) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolego w; 

f) słuz y pomocą kolez en ską (tłumacząc, wyjas niając zadania) uczniom potrzebującym 

pomocy; 

g) dba o zdrowie i higienę swoją i innych; 

h) zachowuje schludny, niewyzywający wygląd odpowiedni do miejsca, czasu i stosowny do 

sytuacji (np.: nie maluje włoso w, paznokci, nie nosi makijaz u i biz uterii w nadmiarze); 

i) dba o kulturę słowa na co dzien ; 

j) chodzi w obuwiu dostosowanym do wieku (bez wysokich obcaso w); 

k) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią; 

l) wyro z nia się bardzo wysoką kulturą osobistą, okazuje szacunek wszystkim pracownikom 

szkoły i kolegom oraz innym osobom; 

m)  rozsławia dobre imię szkoły; 

n)  przeciwstawia się czynnie złym zachowaniom, łamaniu zasad obowiązujących w szkole; 

o) bardzo aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy, w akcjach podejmowanych przez szkołę. 

2) Zachowanie bardzo dobre- ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczen , kto ry: 

a) przestrzega Statutu i zasad obowiązujących w szkole; 

b) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy; 

c) jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązko w; 

d) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spo z nia się na lekcje; 

e) szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolego w; 

f) dba o zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom, nie namawia innych do nich; 

g) zachowuje schludny, niewyzywający wygląd odpowiedni do miejsca i czasu i stosowny do 

sytuacji (np.: nie maluje włoso w, paznokci, nie nosi makijaz u i biz uterii w nadmiarze ); 

h) nie uz ywa wulgaryzmo w i przeklen stw; 

i) chodzi w obuwiu stosownym do wieku ( bez wysokich obcaso w); 

j) godnie reprezentuje szkołę; 

k) jest kulturalny, odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowniko w szkoły i kolego w; 

l) nie akceptuje i nie toleruje złych zachowan  i łamania zasad ws ro d ucznio w;  
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m) aktywnie uczestniczy w akcjach, przedsięwzięciach podejmowanych przez szkołę; klasę 

w organizowanych konkursach. 

3) Zachowanie dobre - Oceną dobrą otrzymuje uczen , kto ry: 

a) dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązko w okres lonych w Statucie szkoły; 

b) pracuje w szkole na miarę swoich moz liwos ci i warunko w; 

c) dobrze (w stopniu zadawalającym) wykorzystuje swoje moz liwos ci, uzdolnienia, 

zainteresowania); 

d) w ciągu po łrocza nie spo z nił się na zajęcia więcej niz  8 razy (wszystkie uzasadnione)i nie 

ma godzin nieusprawiedliwionych (zdarza się, z e usprawiedliwienia dostarcza 

z opo z nieniem); 

e) nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolego w; 

f) nie odpisuje i nie s ciąga; 

g) nie ulega nałogom, dba o zdrowie i bezpieczen stwo swoje i kolego w; 

h) zachowuje estetykę w wyglądzie; 

i) sporadycznie zdarza mu się uz ywac  wulgaryzmo w, ale nie uz ywa przeklen stw; 

j) dba o zachowanie podstawowych norm postępowania, cechuje go kultura osobista 

kulturalne zachowanie wobec dorosłych i kolego w; 

k) nie powoduje konflikto w, bo jek, nie znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, 

l) nie akceptuje złych postaw i zachowan  u swoich kolego w; 

m) wykazuje chęc  wspo łpracy z nauczycielami, z wychowawcą i innymi pracownikami szkoły. 

4) Zachowanie poprawne - Ocenę  poprawną otrzymuje uczen , kto ry: 

a) zwykle przestrzega Statutu i zasad szkoły; 

b) nie angaz uje się w z ycie klasy, szkoły, s rodowisko, ale nie przeszkadza w tym innym (nie 

krytykuje, nie wys miewa, nie utrudnia); 

c) słabo wykorzystuje swoje moz liwos ci, uzdolnienia, zainteresowania; 

d) zdarza się, z e nie wywiązuje się ze swoich obowiązko w; 

e) ma 6 – 10 spo z nien  i liczbę nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych mieszczącą się 

w przedziale 1 – 15 godzin w semestrze; 

f) zdarzyło mu się dokonac  zniszczen  mienia szkolnego lub kolego w, ale były to sytuacje 

incydentalne, uczen  naprawił szkody i wyciągnął pozytywne wnioski; 

g) zdarzyło mu się „s ciągac ”, odpisywac , ale wyciąga wnioski z upomnien ; 

h) sporadycznie nie dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu; 

i)  swoim zachowaniem nie odbiega od powszechnie przyjętych norm postępowania; 

j)  jego kultura zachowania nie budzi zastrzez en  (zdarza mu się uz ywac  wulgaryzmo w, 

wys miewa innych, zapomina o formach grzecznos ciowych, potrafi jednak skorygowac  te 

zachowania, przyznac  się do błędu i przeprosic ); 

k) zdarza mu się prowokowac  innych do złych zachowan ; 

l) nie zawsze sprzeciwia się złym zachowaniom kolego w; 

m)  ma liczne uwagi w zeszycie uwag. 

5) Zachowanie nieodpowiednie- Oceną nieodpowiednią otrzymuje uczen , kto ry: 

a) nie przestrzega Statutu szkoły i zasad obowiązujących w szkole oraz zalecen  władz 

szkolnych; 

b) w toku nauki nie wykorzystuje swoich moz liwos ci intelektualnych itp.; 

c) bardzo często jest nieprzygotowany do pracy na lekcji (brak ksiąz ek, zeszyto w, przyboro w), 

przez semestr lub rok nie zaopatrzył się w nie, przyjmuje postawę „wolnego słuchacza”; 

d) bardzo często dezorganizuje prace na lekcji, 

e) nagminnie uchyla się od obowiązko w; 

f) często oddala się ze szkoły bez zezwolenia u nauczyciela dyz urnego lub wychowawcy; 
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g) często opuszcza s wietlicę; 

h) często opuszcza lekcje i spo z nia się na nie (ma 16 – 20 godzin nieusprawiedliwionych 

w semestrze i 7 spo z nien ); 

i) niszczy mienie szkolne i kolego w; 

j) ulega nałogom (papierosy, alkohol); 

k) nosi wyzywające, szokujące stroje i inne akcesoria( makijaz , liczne kolczyki, itp.), 

l) nie dba o higienę osobistą; 

m)  jego kultura osobista budzi powaz ne zastrzez enia (uz ywa publicznie przeklen stw 

i wulgaryzmo w, wyzywa, wys miewa innych ucznio w), nie uz ywa form grzecznos ciowych, 

jest arogancki, bardzo niegrzeczny wobec nauczycieli, pracowniko w, kolego w i innych oso b; 

n) daje zły przykład innym; 

o) bierze udział w bo jkach na terenie szkoły i poza nią; 

p) ma na swoim koncie przypadki wyłudzania, zastraszanie, znęcania się; 

q) ma liczne uwagi w dzienniku lub nauczyciele zgłaszają często ustne uwagi do wychowawcy 

o zachowaniu ucznia; 

r) bardzo często kłamie powołując się na nauczycieli, „s ciąga”, odpisuje zadania, itp., 

s) ma na swoim koncie kilka upomnien  wychowawcy lub jedno dyrektora szkoły; 

t) nie poprawia swojego zachowania mimo podjętych wobec niego działan  wychowawczych; 

u) na terenie szkoły prowadzi handel bez zgody władz szkoły, czerpiąc z niego korzys ci 

majątkowe; 

v) wystawia złe s wiadectwo swojej szkole i działa na szkodę swojego zespołu klasowego. 

6) Zachowanie naganne - Ocenę naganną otrzymuje uczen , kto ry: 

a) notorycznie i z premedytacją łamie Statut szkoły i zasady obowiązujące w szkole 

oraz zalecenia władz szkolnych; 

b) bardzo często łamie prawa innych ucznio w; 

c) nagannie opuszcza lekcje i zajęcia opiekun cze, fałszuje usprawiedliwienia i podpisy, celowo 

spo z nia się na lekcje (ma więcej niz  20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze i 10 

spo z nien ); 

d) niszczy cudze mienie; 

e) ulega nałogom i namawia innych, dopuszcza się palenia, picia alkoholu na terenie szkoły 

i poza nią; 

f) jest agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli i pracowniko w szkoły oraz innych 

oso b dorosłych; lekcewaz y pros by, polecenia, upomnienia, 

g) jego kultura osobista budzi bardzo powaz ne zastrzez enia; 

h) swoim zachowaniem i postępowaniem deprawuje innych, powaz nie dezorganizuje pracę 

wychowawcy w klasie, szkole; 

i) inicjuje bo jki, bierze udział w kradziez ach w szkole i poza nią; 

j) stosuje wobec innych wyłudzanie, zastraszanie; 

k) ma upomnienia lub naganę dyrektora szkoły; 

l) jego zachowanie zagraz a zdrowiu i bezpieczen stwu innych jak ro wniez  jemu samemu (np. 

okalecza się); 

m)  rozprowadza s rodki odurzające ws ro d kolego w w szkole i poza nią; 

n) działa w nieformalnych grupach np.: gangi, sekty; 

o) pozostaje pod nadzorem kuratora lub policji; 

p) wystawia bardzo złe s wiadectwo swojej szkole, działa na niekorzys c  zespołu klasowego. 

5. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia nalez y uwzględnic  miesięczne oceny 

zachowania wystawiane na podstawie pochwał i uwag zawartych w dokumentacji wychowawcy. 

U ucznia, u kto rego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe nalez y uwzględnic  wpływ 
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stwierdzonych zaburzen  lub odchylen  na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej 

w tym poradni specjalistycznej. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęc  edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyz szej lub ukon czenie szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna moz e podjąc  uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyz szej lub 

nieukon czeniu szkoły przez ucznia, kto remu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

§ 80 

1. Jez eli w wyniku klasyfikacji s ro drocznej stwierdzono, z e poziom osiągnięc  edukacyjnych ucznia 

uniemoz liwia lub utrudnia kontynuację nauki w klasie programowo wyz szej, szkoła w miarę 

moz liwos ci, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia brako w. 

2. Uczen  moz e nie byc  klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęc  edukacyjnych, jez eli brak 

jest podstaw do ustalenia s ro drocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecnos ci ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na 

te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczen  nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej 

nieobecnos ci moz e zdawac  egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecnos ci lub na 

wniosek jego rodzico w (prawnych opiekuno w) rada pedagogiczna moz e wyrazic  zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje ro wniez  uczen : 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepiso w, indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o kto rym mowa w ust. 4 pkt b, nie obejmuje 

obowiązkowych zajęc  edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia 

artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęc  edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o kto rym mowa w ust. 4 pkt b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 

zachowania. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęc  artystycznych, techniki, zajęc  technicznych, 

informatyki, technologii informacyjnej, zajęc  komputerowych (informatyki)i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadan  praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie po z niej niz  w dniu poprzedzającym dzien  

zakon czenia rocznych zajęc  dydaktyczno– wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o kto rym mowa w ust. 2,3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel 

danych zajęc  edukacyjnych w obecnos ci wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęc  edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o kto rym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja 

powołana przez dyrektora szkoły, kto ry zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio 

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

1) jako przewodniczący komisji – dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne 

stanowisko kierownicze; 

2) nauczyciele obowiązkowych zajęc  edukacyjnych okres lonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy. 
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12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o kto rym mowa w ust. 4 pkt. 2 oraz jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami) liczbę zajęc  edukacyjnych, z kto rych uczen  moz e zdawac  egzaminy w 

ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą byc  obecni – w charakterze obserwatoro w – rodzice 

(prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protoko ł zawierający 

w szczego lnos ci: 

1) nazwę zajęc  edukacyjnych, z kto rych przeprowadzono egzamin; 

2) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia 

4) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

5) zadania (c wiczenia) egzaminacyjne; 

6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia. Protoko ł stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15. Uczen , kto ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, moz e przystąpic  do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęc  edukacyjnych 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

§ 81 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęc  edukacyjnych jest ostateczna. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 

roczna klasyfikacyjna ocena z zajęc  edukacyjnych moz e byc  zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna klasyfikacyjna ocena zachowania jest ostateczna. 

 

§ 82 

Warunki i tryb uzyskania wyz szej niz  przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc  

edukacyjnych i zachowania: 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne, 14 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym 

informują ucznio w i rodzico w o przewidywanych kon coworocznych ocenach klasyfikacyjnych. 

2. Dwutygodniowy okres poprzedzający posiedzenie klasyfikacyjne jest czasem, w kto rym uczen  

moz e wykazac  się na zajęciach wiedzą i umiejętnos ciami w celu podwyz szenia przewidywanej 

oceny. 

3. W przypadku, gdy przewidywana ocena jest niedostateczna uczen  lub rodzic (prawny opiekun) 

w porozumieniu z nauczycielem danych zajęc  ustala formę i zakres wymagan  na podwyz szenie 

przewidywanej oceny. 

4. Przewidywana ocena klasyfikacyjna moz e byc  podwyz szona lub obniz ona w zalez nos ci od 

postępo w edukacyjnych ucznia w okresie od wystawienia oceny do włas ciwej klasyfikacji. Ocena 

przewidywana zalez y od dokonan  ucznia, a nie od trafnos ci przewidywania nauczyciela. 

5. W czerwcu przewidywane oceny klasyfikacyjne po zatwierdzeniu na klasyfikacyjnym posiedzeniu 

rady pedagogicznej stają się  rocznymi klasyfikacyjnymi ocenami i są ostateczne. 
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Egzamin klasyfikacyjny 

§ 83 

1. Uczen  lub jego rodzice mogą zgłosic  zastrzez enia do dyrektora szkoły, jez eli uznają, z e roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęc  edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzez enia mogą 

byc  zgłoszone w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia uchwały Rady Pedagogicznej. 

2. W przypadku stwierdzenia, z e roczna (s ro droczna) ocena klasyfikacyjna z zajęc  edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, kto ra: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc  edukacyjnych – przeprowadza egzamin 

(sprawdzian) wiadomos ci i umiejętnos ci ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną z danych zajęc  edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala się roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większos cią głoso w; w przypadku 

ro wnej liczby głoso w decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Egzamin, o kto rym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie po z niej niz  w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzez en , o kto rych mowa w ust.1., a termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc  edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły –jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwo ch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

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

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel Rady Rodzico w. 

5. Nauczyciel, o kto rym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, moz e byc  zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną pros bę lub w innych, szczego lnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym 

z e powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły. 

6. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęc  edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie moz e byc  niz sza od ustalonej wczes niej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęc  edukacyjnych, kto ra moz e byc  zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protoko ł zawierający w szczego lnos ci: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc  edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, o kto rym mowa w ust. 2 pkt 1, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 
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d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protoko ł stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu, o kto rym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach ucznia. 

9. Uczen , kto ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o kto rym mowa 

w ust. 2 pkt 1, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęc  edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym z e 

termin do zgłoszenia zastrzez en  wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 84 

1. Uczen  klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyz szej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięc  ucznia w danym roku 

szkolnym lub stanem zdrowia, Rada Pedagogiczna moz e postanowic  o powtarzaniu klasy przez 

ucznia klasy I – III, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodzico w ucznia lub na 

wniosek rodzico w ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. 

3. Na wniosek rodzico w i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy 

i po uzyskaniu zgody rodzico w Rada Pedagogiczna moz e postanowic  o promowaniu ucznia klasy 

I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyz szej ro wniez  w ciągu roku szkolnego. 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczen  otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyz szej, jez eli ze wszystkich obowiązkowych zajęc  edukacyjnych, okres lonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyz sze od oceny niedostatecznej. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczen , kto ry w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

z obowiązkowych zajęc  edukacyjnych s rednią ocen, co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub 

wzorową ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyz szej z wyro z nieniem. 

6. Uczen  klasy IV – VIII moz e otrzymac  Wpis do Złotej Księgi, gdy na koniec roku szkolnego 

otrzymał ocenę wzorową z zachowania oraz kon coworoczne oceny z przedmioto w to oceny 

bardzo dobre i celujące. 

7. Uczniowi, kto ry uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne (język niemiecki), religię albo etykę, 

do s redniej ocen, o kto rej mowa w ust. 4, wlicza się takz e roczne oceny uzyskane z tych zajęc . 

8. Laureaci konkurso w przedmiotowych o zasięgu wojewo dzkim i ponad wojewo dzkim otrzymują z 

danych zajęc  edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczen , kto ry tytuł 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewo dzkim i ponad wojewo dzkim uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc  edukacyjnych, otrzymuje z tych 

zajęc  edukacyjnych celującą kon cową ocenę klasyfikacyjną. 

 

Egzamin poprawkowy 

§ 85 
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1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczen  kto ry w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych albo dwo ch obowiązkowych zajęc  edukacyjnych, moz e zdawac  

egzamin poprawkowy z tych zajęc . 

2. Egzamin poprawkowy składa się z częs ci pisemnej oraz częs ci ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z plastyki, muzyki, zajęc  artystycznych, techniki, zajęc  technicznych, informatyki, technologii 

informacyjnej, zajęc  komputerowych oraz wychowania fizycznego, z kto rych egzamin ma przede 

wszystkim formę zadan  praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakon czenia rocznych zajęc  

dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 

4. 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 egzaminator; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji. 

5. Nauczyciel, o kto rym mowa w ust. 5 pkt 2, moz e byc  zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną pros bę lub w innych, szczego lnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkolny powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym z e powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protoko ł 

zawierającyw szczego lnos ci: 

1) nazwę zajęc  edukacyjnych, z kto rych przeprowadzono egzamin; 

2) imię nazwisko ucznia; 

3) skład komisji; 

4) termin egzaminu poprawkowego; 

5) zadania (pytania) egzaminacyjne; 

6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protoko ł stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczen , kto ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, moz e przystąpic  do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły, nie po z niej niz  do kon ca wrzes nia. 

8. Uczen , kto ry nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyz szej i powtarza klasę. 

9. Uwzględniając moz liwos ci edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna moz e jeden 

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promowac  do klasy programowo wyz szej ucznia, kto ry 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego z obowiązkowych zajęc  edukacyjnych, pod 

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

realizowanie w klasie programowo wyz szej. 

 

§ 86 

1. Uczen  kon czy szkołę podstawową: 

1) jez eli w wyniku klasyfikacji kon cowej, na kto rą składają się roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęc  edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyz szej i roczne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęc  edukacyjnych, kto rych realizacja zakon czyła się 
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w klasach programowo niz szych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęc  

edukacyjnych wyz sze od oceny niedostatecznej; 

2) w przypadku szkoły podstawowej- jez eli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu 

o smoklasisty. 

2. Uczen  kon czy szkołę podstawową z wyro z nieniem, jez eli w wyniku klasyfikacji kon cowej, o kto rej 

mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęc  edukacyjnych s rednią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

3. Uczniowi, kto ry uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do s redniej 

ocen, o kto rej mowa w ust. 2, wlicza się takz e roczne oceny uzyskane z tych zajęc . 

 

§ 87 

1. Wewnątrzszkolne Ocenianie moz e zostac  poddane modyfikacji po roku funkcjonowania i po 

zakon czeniu cyklu kształcenia (ewaluacja kon cowa). 

2. Ewaluacja systemu będzie uwzględniała uwagi ucznio w, rodzico w, nauczycieli i nadzoru. 
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ROZDZIAŁ IX 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

§ 88 

1. Szczego łowe kwestie, regulacje organizacyjne i administracyjne dotyczące przeprowadzania 

egzaminu o smoklasisty okres la Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 

2017 r. w sprawie szczego łowych warunko w i sposobu przeprowadzania egzaminu o smoklasisty. 

2. Do egzaminu o smoklasisty przystępują uczniowie klas o smych szkoły podstawowej. 

3. Egzamin o smoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, z e kaz dy uczen  musi do niego 

przystąpic , aby ukon czyc  szkołę. 

4. Egzamin o smoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej w dwo ch terminach: 

1) gło wnym – druga połowa kwietnia; 

2) dodatkowym – pierwsza połowa czerwca (przystępuje uczen , kto ry nie przystąpił do egzaminu  

w terminie gło wnym z przyczyn losowych lub zdrowotnych). 

5. W kaz dym roku szkolnym egzamin o smoklasisty przebiega według stałego kalendarza 

okres lonego przez Centralna Komisję Egzaminacyjną: 

1) Przedmioty obowiązkowo zdawane podczas egzaminu o smoklasisty: 

a) w latach 2019 – 2021: 

- język polski; 

- matematyka; 

- język obcy nowoz ytny (uczen  moz e wybrac  tylko ten język, kto rego uczy się w szkole 

w ramach obowiązkowych zajęc  edukacyjnych) ; 

b) od roku 2022: 

- język polski; 

- matematyka; 

- język obcy nowoz ytny (uczen  moz e wybrac  tylko ten język, kto rego uczy się w szkole 

w ramach obowiązkowych zajęc  edukacyjnych); 

- jeden przedmiot do wyboru spos ro d : biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 

2) Egzamin o smoklasisty odbywa się przez trzy kolejne dni: 

a) pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut; 

b) drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut; 

c) trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 ro wniez  egzamin 

z przedmiotu do wyboru, z kto rych kaz dy trwa po 90 minut. 

6. Egzamin z kaz dego przedmiotu przeprowadza zespół nadzorujący, w skład którego nie 

powołuje się nauczyciela z egzaminowanego przedmiotu. 

7. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielac  zdającym wyjas nien  dotyczących zadan  

egzaminacyjnych. Nie mogą ro wniez  w z aden sposo b komentowac  zadan  egzaminacyjnych. 

8. Egzamin moz e zostac  uniewaz niony w przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadan  egzaminacyjnych; 

2) zakło cania przebiegu egzaminu; 

3) wniesienia do sali egzaminacyjnej materiało w lub przyboro w pomocniczych niewymienionych 

w komunikacie dyrektora CKE. 

9. Podczas egzaminu zdający siedzą przy osobnych stolikach. 

10. Uczen , kto ry jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem  konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewo dzkim lub ponadwojewo dzkim, organizowanego z zakresu 
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jednego z przedmioto w objętych egzaminem o smoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego 

przedmiotu. 

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

niedostosowani społecznie oraz zagroz eni niedostosowaniem społecznym, oraz osoby, o kto rych 

mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo os wiatowe, przystępują do egzaminu o smoklasisty zgodnie 

z ogo lnym harmonogramem i według obowiązujących wymagan  egzaminacyjnych, w warunkach 

lub formach dostosowanych do ich potrzeb. 
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ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 89 

1. Szkoła uz ywa pieczęci urzędowych o tres ci: 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

w Dobczycach 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej okres lają odrębne 

przepisy. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 90 

1. Uczen  ma prawo i obowiązek poznawania historii szkoły, postaci związanych z jej tradycją 

oraz osoby patrona szkoły. 

2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania dobrych jej tradycji. 

3. Do najwaz niejszych uroczystos ci tworzących ceremoniał szkolny zalicza się w szczego lnos ci: 

1) Dzien  Patrona Szkoły; 

2) S lubowanie ucznio w klas pierwszych; 

3) S lubowanie Samorządu Uczniowskiego; 

4) Zakon czenie roku szkolnego. 

4. Ustala się S więto Patrona na wybrany dzien  w ostatnim tygodniu wrzes nia. 

5. Do obowiązko w ucznia nalez y podkres lenie uroczystym strojem s wiąt pan stwowych i szkolnych, 

o kto rych mowa w ust. 2. 

 

§ 91 

Szkoła posiada sztandar. Warunki stosowania sztandaru szkoły: 

1. sztandar i insygnia przechowywane są w kancelarii szkolnej /gablota/, 

2. wyprowadzany jest przez poczet sztandarowy podczas uroczystos ci szkolnych i pan stwowych, 

w kto rych uczestniczy społecznos c  szkolna, 

3. w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie dwo ch ostatnich klas szkoły podstawowej, 

kto rzy osiągnęli na koniec roku szkolnego 4,75 s rednią ocen z obowiązkowych zajęc  edukacyjnych 

i wzorową ocenę zachowania, 

4. przekazanie Sztandaru odbywa się w dniu zakon czenia roku szkolnego. 
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§ 92 

1. Elementem stałym uroczystos ci szkolnych jest udział w nich sztandaru szkoły z przestrzeganiem 

następujących zasad: 

1) wprowadzenie sztandaru; 

2) hymn pan stwowy; 

3) częs c  oficjalna uroczystos ci; 

4) wyprowadzenie sztandaru; 

5) częs c  artystyczna. 

2. Uroczystos ci z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport 

i przygotowanie sztandaru do prezencji, włas ciwych postaw jego poszanowania. 

3. Uczen  ma prawo reprezentowac  szkołę na zewnątrz w czasie obchodo w rocznic, s wiąt 

pan stwowych i os wiatowych. 

4. Zaszczytnym wyro z nieniem dla ucznia jest udział w poczcie sztandarowym szkoły. 

 

§ 93 

1. W skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzą: 

1) chorąz y- uczen ; 

2) asysta- dwie uczennice. 

2. W szkole powoływany jest rezerwowy skład pocztu sztandarowego, w składzie jak w ust.1, zwany 

pocztem rezerwowym. 

3. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią: 

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwro cone białym kolorem w stronę 

kołnierza, spięte na wysokos ci lewego biodra; 

2) białe rękawiczki. 

4. Ubio r pocztu sztandarowego stanowią: 

1) uczen : ciemne spodnie, biała koszula, ciemna marynarka; 

2) uczennica: ciemna spo dnica, biała bluzka; 

5. W czasie uroczystos ci poczet rezerwowy moz e zastępowac  poczet sztandarowy. Zmiana 

następuje zawsze z zachowaniem powagi i poszanowania dla sztandaru. 

6. W przypadku, gdy uroczystos ci z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych 

warunkach atmosferycznych, dopuszczalny jest inny taktowny stro j. 

7. Sztandarem opiekuje się nauczyciel opiekun pocztu sztandarowego powołany przez Dyrektora 

Szkoły. 

8. Opiekun pocztu sztandarowego odpowiada za przygotowanie składu pocztu do godnego 

reprezentowania szkoły, uczy odpowiednich postaw i zachowania, dba o przestrzeganie 

ceremoniału szkolnego. 

 

§ 94 

1. Kandydaci do składu pocztu sztandarowego przedstawiani są przez wychowawco w klas szo stych 

i sio dmych. Do pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych jest 6 ucznio w, kto rzy stanowią 

dwa składy pocztu. 

2. Jez eli ze względo w kondycyjnych lub innych, osoba wybrana nie moz e pełnic  swoich obowiązko w, 

jej obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji. 

3. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok. 

4. Za niewłas ciwe wypełnianie obowiązko w, a w szczego lnos ci za brak nalez ytego szacunku dla 

sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a takz e inne uchybienia statutu szkoły, uczen  moz e 
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byc  odwołany z funkcji przez Dyrektora Szkoły na wniosek opiekuna sztandaru lub innego 

nauczyciela. 

5. Sztandar uczestniczy w najwaz niejszych uroczystos ciach szkolnych. 

6. Sztandar za zgodą dyrektora Szkoły moz e brac  udział w: 

1) uroczystos ciach organizowanych przez administrację samorządową i pan stwową; 

2) uroczystos ciach religijnych: uroczyste msze s więte, uroczystos ci pogrzebowe; 

3) waz nych wydarzeniach innych szko ł i społecznos ci lokalnej. 

7. Podczas uroczystos ci zakon czenia roku szkolnego absolwenci będący członkami pocztu 

sztandarowego przekazują go pod opiekę swoim następcom. 

 

§ 95 

1. W czasie uroczystos ci sztandar jest wprowadzany po podaniu komendy „bacznos c  - sztandar 

szkoły wprowadzic ” i wyprowadzany „bacznos c  - sztandar szkoły wyprowadzic ”. 

2. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystos ciach pogrzebowych lub gdy ogłoszono z ałobę 

narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem. 

 

§96 

Opis sposobo w przeprowadzania najwaz niejszych uroczystos ci szkolnych z udziałem sztandaru 

szkoły oraz zbio r zasad postaw sztandaru i pocztu sztandarowego, a takz e zachowania się młodziez y 

w trakcie uroczystos ci szkolnych ustala Dyrektor Szkoły. 

 

§97 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu moz e wnies c  dyrektor oraz kaz dy kolegialny organ szkoły,a takz e organ 

nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społecznos ci szkolnej. 

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej, pokoju 

nauczycielskim, sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły. 

 

§ 98 

1. Z dniem wejs cia w z ycie niniejszego Statutu traci moc „Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Krzysztofa Kamila Baczyn skiego w Dobczycach” z dnia 30 listopada 2017r. 

2. Niniejszy statut wchodzi w z ycie z dniem  10 stycznia 2019 r. 

 

 

Zatwierdzam  


