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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa w Jabłkowie jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą 

w oparciu o Zezwolenie nr 1/2011 wydane, na czas nieokreślony, przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Skoki w dniu 10 czerwca 2011r. 

2. Szkoła Podstawowa w Jabłkowie prowadzi działalność oświatową w trzech 

budynkach : w siedzibie szkoły znajdującej się w Jabłkowie nr 16 oraz w trzech filiach 

tj. w Lechlinie nr 9, Pawłowie Skockim nr 5 i w Rejowcu nr 12. 

3. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Jabłkowie jest Stowarzyszenie 

Edukacyjne TĘCZA z siedzibą w Jabłkowie, wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000379408.  

4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową w Jabłkowie sprawuje Wielkopolski 

Kurator Oświaty ( organ nadzoru pedagogicznego ) 

5. Nazwa Szkoły Podstawowej w Jabłkowie jest używana w pełnym brzmieniu.  

6. Szkoła Podstawowa w Jabłkowie używa pieczęci podłużnej o treści: 

 

Szkoła Podstawowa w Jabłkowie 

62-285 Popowo Kościelne 

Jabłkowo 16 

REGON: 302301423 

tel. /fax  (61) 427 88 43 

 

7. Szkoła Podstawowa w Jabłkowie działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  

- Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., 1082 ze zm.), ustawy z dnia         

7 września 1991r. o systemie oświaty/ tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz.1915 ze 

zm./ przepisów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionych ustaw 

oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

Ilekroć w dalszej części statutu, bez bliższego określenia, jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Jabłkowie z jej filiami w 

Lechlinie, Pawłowie Skockim i Rejowcu, 

2) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Edukacyjne  

TĘCZA w Jabłkowie, 

3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Jabłkowie,  

4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, 

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

6) nauczycielu – wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu dyrektor 

powierzył w danym roku szkolnym pełnienie funkcji wychowawcy oddziału 

klasowego szkoły, 

7) uczniu/dziecku – należy rozumieć każdego ucznia/dziecko objęte edukacją, opieką i 

wychowaniem przez szkołę, 

8) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych ucznia oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem, 
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9) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

/publikacja j.w./ 

10) ustawie o systemie oświaty – należy rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty/publikacja j.w./ 

 

ROZDZIAŁ II                                                                                                                               

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 3 

Cele szkoły 

1. Głównym celem szkoły jest: 

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4) rozwijanie postaw patriotycznych i społecznych uczniów; 

5) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej; 

6) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości koniecznych do aktywnego i etycznego 

uczestnictwa w życiu społecznym; 

7) rozwijanie kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej jako narzędzi 

poznawczych we wszystkich dyscyplinach wiedzy; 

8) przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie informatycznym; 

9) rozwijanie narzędzi myślowych umożliwiających uczniom obcowanie z kulturą i 

jej rozumienie; 

10) rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej 

z różnych dyscyplin; 

11) rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej; 

12) rozwijanie w uczniach szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i 

zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości i umiejętności, 

13) przygotowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i 

lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat, 

14) prowadzenie edukacji zdrowotnej w celu rozwijania u uczniów dbałości o zdrowie 

własne i innych ludzi oraz kształcenia umiejętności tworzenia środowiska 

sprzyjającego zdrowiu. 

 

2. Szkoła w zakresie edukacji zapewnia uczniom nabywanie umiejętności: 

1) myślenia, rozumianego jako złożony proces polegający na tworzeniu nowych 

reprezentacji za pomocą transformacji dostępnych informacji, w tym myślenia 

analitycznego, syntetycznego, logicznego, komputacyjnego, przyczynowo -

skutkowego, kreatywnego i abstrakcyjnego; 

2) czytania ze zrozumieniem sensów oraz znaczeń symbolicznych; 

3) komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych nowożytnych, 

zarówno w mowie, jak i w piśmie, w tym znajomość podstaw norm językowych 

oraz tworzenie podstaw porozumienia się w różnych sytuacjach komunikacyjnych; 

4) umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, 

syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł; 
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5) kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, ze świadomym 

wykorzystywaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym 

programowanie; 

6) sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – 

komunikacyjnymi z zachowaniem dbałości o poszanowanie praw autorskich i 

bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni; 

7) nabywanie nawyków systematycznego uczenia się; 

8) współpracy w grupie rówieśniczej i podejmowanie działań indywidualnie. 

§ 4 

Zadania szkoły i sposób ich realizacji 

1. Do zadań szkoły należy: 

1) realizacja prawa do nauki, zagwarantowana w art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej 

szkoły oraz prawa uczniów do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i 

osiągniętego rozwoju, 

2) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole 

oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę; 

3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój 

umysłowy i emocjonalny uczniów w warunkach poszanowania ich godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) kształtowanie potrzeby dbałości o własne ciało, pełny rozwój fizyczny, z dopasowaniem 

zajęć wychowania fizycznego do możliwości i zainteresowań ucznia, kształcąc 

zamiłowanie do czynnego uprawiania sportu, 

5) pełna realizacja programów nauczania, z dostosowaniem treści, metod i organizacji 

poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wykorzystywanie wyników diagnoz w 

procesie uczenia i nauczania, 

6) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy, 

7) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i 

nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z 

zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych 

szkoły; 

10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów z niepełnosprawnością 

oraz niedostosowanych społecznie, w formach i na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, 

11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców, 

12) skuteczne nauczanie języków obcych nowożytnych poprzez dostosowywanie ich 

nauczania do poziomu przygotowania uczniów; 

13)  zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych 

z uwzględnieniem zasad promocji zdrowego stylu życia, 

14) upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 

problemów ochrony środowiska, 



 5 

15) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań 

uczniów oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania; 

16) prowadzenie doradztwa zawodowego ułatwiającego wybór kierunków dalszej 

nauki lub zawodu adekwatnego do zainteresowań i możliwości, 

17) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu, 

18) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; promowanie zdrowego stylu życia i 

przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom w ramach realizacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego, 

19) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. z policją, stowarzyszeniami, 

parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole; 

20) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu 

rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych 

ludzi, tolerancja, akceptacja, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, 

gotowość do pomocy innym, otwartość na potrzeby innych, podejmowanie 

inicjatyw i pracy zespołowej, 

21) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji, agresji w szkole i poza nią, 

22) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i 

ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie, 

23) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, 

24) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego 

zgodnie  z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

 

2. Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1) sal lekcyjnych odpowiednio wyposażonych w pomoce dydaktyczne, 

2) biblioteki, 

3) świetlicy, 

4) pomieszczenia pełniącego funkcję sali gimnastycznej, 

5) boiska oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych, 

6) innych pomieszczeń niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania 

szkoły. 

3. Szkoła zapewnia również uczniom możliwość skorzystania z ciepłego posiłku. 

 

§ 5 

Zakres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

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

pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich  w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

nauczyciele-wychowawcy oraz nauczyciele-specjaliści wykonujący zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów, 
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2) poradniami psychologiczno –pedagogicznymi,  w tym poradniami 

specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi szkołami, przedszkolami, placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny i dzieci.                                              

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem, 

a także w następujących formach: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,  

2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,  

3) zajęć specjalistycznych,  

4) warsztatów, szkoleń, porad i konsultacji, które również są prowadzone z 

rodzicami. 

4. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole następuje z inicjatywy 

ucznia, jego rodziców, dyrektora, nauczyciela, nauczyciela-wychowawcy, nauczyciela-

specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni, pracownika socjalnego, asystenta 

rodziny lub kuratora sądowego, a także innych osób wymienionych w przepisach  

w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Nauczyciel, nauczyciel-wychowawca oraz nauczyciel-specjalista prowadzą obserwację 

pedagogiczną mająca na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się,  w tym – w 

przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się 

lub  szczególnych uzdolnień. 

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i 

bezpłatne.  

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor, który w szczególności: 

1) tworzy zespół planujący i koordynujący udzielanie tej pomocy dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno – pedagogiczną formy tej pomocy, 

okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane oraz informuje rodziców ucznia o  formach  i zakresie pomocy; 

3) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustalone przez dyrektora formy, okres udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, muszą zostać uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów; 

4) w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (w tym 

specjalistycznej) uwzględnia się zawarte w nich zalecenia. 

 

§6 

Organizowanie opieki nad uczniami z niepełnosprawnością 

1. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla uczniów z 

niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

oraz predyspozycjami.  
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2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów z  niepełnosprawnością, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie 

edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi.   

3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania  

do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych. 

4. Uczniom, o których mowa wyżej szkoła zapewnia: 

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

2) warunki , sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach, 

4) inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,  w tym zwłaszcza zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, 

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 

pełnosprawnymi, 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.   

5. Kształcenie i opieka nad uczniami z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizowane jest i prowadzone na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach.  

 

§7 

Zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 

środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny,  w tym w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas pobytu uczniów w 

świetlicy szkolnej. 

2. W ramach zapewnienia uczniom bezpieczeństwa szkoła podejmuje następujące działania: 

1) uczniowie przebywający  w szkole pozostają pod nadzorem  pracowników  

pedagogicznych i niepedagogicznych szkoły, których obowiązkiem jest 

natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia, 

stosując przyjęte w szkole ustalenia, 

2) niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w szkole bez nadzoru 

upoważnionej do tego osoby, 

3) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, 

dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza dyrektorowi , 

4) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, 

reaguje na samowolne opuszczenie klasy lub szkoły przez ucznia, 

5) w salach lekcyjnych, o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku, każdy nauczyciel 

prowadzący zajęcia dba o przestrzeganie zasad BHP, a opiekun takiej sali opracowuje 

regulamin pracowni określający szczegółowo zasady bezpieczeństwa, z którym  na 

początku każdego roku szkolnego zapoznaje się uczniów, 

6) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia : 

a) sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem 

zajęć; wszystkie zajęcia odbywające się w tych miejscach powinny być 
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przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczącym,  

b) dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, 

c)  dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a 

stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej 

sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, 

d)  asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach, 

e) każdorazowo zapoznaje uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania, a 

w przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału; 

uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalania się w 

danym dniu z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji 

jego rodziców, 

7) nauczyciel- wychowawca świetlicy sprawuje opiekę i prowadzi zajęcia w świetlicy 

zgodnie z zasadami BHP,  

8) wyznaczeni nauczyciele, zgodnie z harmonogramem, sprawują opiekę nad uczniami  

korzystającymi z ciepłych posiłków, w sposób zapewniający im bezpieczne spożycie, 

9) nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu  ich lub 

przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, o czym 

niezwłocznie zawiadamia dyrektora, 

10) nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy 

zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności,  które tego 

wymagają,  

11) opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania 

oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, 

12) organizatorzy zabawy szkolnej  odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i ponoszą 

odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu  

jej zakończenia  i opuszczenia szkoły przez uczestniczących w niej uczniów; 

13) nauczyciele –wychowawcy oddziałów  klas I-III  odpowiadają za bezpieczeństwo 

uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką,  

14) nauczyciele-wychowawcy omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w 

szkole i poza nią : w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo 

wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami 

zimowymi i  letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren szkoły, 

15) pracownicy niepedagogiczni szkoły są zobowiązani do natychmiastowego reagowania 

na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i 

zdrowia oraz informować  o tym fakcie nauczyciela, nauczyciela-wychowawcę lub 

dyrektora , 

16) pracownicy niepedagogiczni dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,  

a w przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwu, usterek lub 

zniszczeń zawiadamiają dyrektora. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 

§ 8 

Organy szkoły 

 

Organami szkoły są: 

1) dyrektor,  

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd uczniowski. 

 

§9 

Kompetencje organów 
 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i 

pracowników niepedagogicznych.  

2. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) ścisła współpraca z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego, 

3) ustalanie regulaminu organizacyjnego szkoły, regulaminu wynagrodzenia 

pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, a także innych regulaminów 

lub procedur, których wprowadzenie jest niezbędne dla prawidłowego działania 

szkoły, 

4) dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi przez organ prowadzący i 

ponoszenie za nie odpowiedzialności zgodnie z odrębnymi przepisami,  

5) ustalanie zakresu obowiązków pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 

szkoły oraz wysokości ich indywidualnego wynagrodzenia, nagradzania, 

premiowania oraz wymierzania kar porządkowych, 

6) zarządzanie nieruchomością, w tym naprawy, remonty, przeglądy itp.; 

dokonywanie kontroli obiektów szkoły, przekazywanie protokołu kontroli 

organowi prowadzącemu, 

7) prowadzenie rejestru wypadków oraz prowadzenie postępowania powypadkowego 

zgodnego z odrębnymi przepisami; 

8) prowadzenie dokumentacji pracowniczej, 

9) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

10) kontrolowanie i ocena pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 

zatrudnionych w szkole, 

11) zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

odpowiedzialność za bezpieczne warunki pobytu uczniów oraz pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych w szkole, 

12) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły, 

13) stwarzanie odpowiednich warunków do działania w szkole: wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 
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3.Do kompetencji dyrektora należy: 

1) prowadzenie opracowywanie dokumentacji programowo-organizacyjnej szkoły, w 

szczególności programu wychowawczo-profilaktycznego, rocznego planu pracy i 

innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, 

2) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć, określającego organizację obowiązkowych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

3) organizowanie, planowanie i dokumentowanie przebiegu procesu wychowawczo-

dydaktycznego; dokonywania sprostowań błędów i oczywistych omyłek w 

dokumentacji przebiegu nauczania, w tym wydawanie upoważnień innym osobom 

do dokonywania tych sprostowań; 

4) prowadzenia, kontrola i właściwe przechowywanie dokumentacji pedagogicznej 

szkoły, 

5) prowadzenie spraw związanych z nadzorem pedagogicznym, 

6) organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

7) dopuszczanie do użytku w szkole programów nauczania, podręczników i 

materiałów ćwiczeniowych, 

8) wyznaczanie terminów egzaminów poprawkowych, powoływanie komisji do ich 

przeprowadzenia, 

9) przeprowadzanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, śródrocznej i rocznej 

klasyfikacji uczniów, 

10) organizacja i przeprowadzanie w szkole egzaminu zewnętrznego, według procedur 

określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, 

11) udzielanie zezwolenia na indywidualne nauczanie, indywidualny tok nauczania, 

indywidualny program nauki lub zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia zgodnie 

z odrębnymi przepisami; 

12) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

13) współpraca z rodzicami, 

14) współdziałanie  ze szkołami wyższymi oraz ośrodkami doskonalenia zawodowego 

nauczycieli. 

3. Dyrektora, podczas jego nieobecności zastępuje wicedyrektor, a w przypadku 

 nieobecności wicedyrektora wyznaczony nauczyciel.  

§ 10 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań 

statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor i wszyscy pracownicy pedagogiczni 

zatrudnieni w szkole. 

3. Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej to: 

1) kompetencje stanowiące, polegające na: 

a) zatwierdzaniu planu pracy szkoły, 

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

c) ustalaniu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

d) podejmowaniu uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 

e) podejmowaniu uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów 

uczęszczających do szkoły; 
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f) zatwierdzaniu zmiany w statucie; 

g) ustalaniu sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu 

doskonalenia i podniesienia jakości pracy szkoły, 

h) zatwierdzaniu regulaminu działalności Rady Pedagogicznej. 

2) kompetencje opiniujące, polegające na: 

a) opiniowaniu organizacji pracy szkoły oraz arkusza organizacji szkoły na dany rok 

szkolny, 

b) opiniowaniu wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

wyróżnień, 

c) opiniowaniu propozycji dyrektora w zakresie przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

d) opiniowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły przed ich 

dopuszczeniem do użytku w szkole, w tym opiniowanie programu realizacji 

wewnątrz-szkolnego doradztwa zawodowego. 

3) pozostałe kompetencje wynikające z przepisów ustawy. 

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin, w którym szczegółowo określa sposób swej 

działalności. Regulamin nie może być sprzeczny z przepisami ustawy oraz niniejszym 

statutem.  

§ 11 

Rada Rodziców 

1. W szkole działa Rada Rodziców. 

2. Rada Rodziców ustala regulamin, w którym szczegółowo określa sposób swojej 

działalności. Regulamin nie może być sprzeczny z przepisami ustawy oraz niniejszym 

statutem. Regulamin swojej działalności Rada Rodziców udostępnia pozostałym organom 

szkoły. 

3. Kompetencje Rady Rodziców: 

1) może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz 

organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania w 

szkole, 

3) na wniosek dyrektora przygotowuje opinię o pracy nauczycieli , 

4) może występować do dyrektora z wnioskiem  o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 

5) wnioskuje wspólnie z dyrektorem do organu prowadzącego o ustalenie przerw w pracy 

szkoły. 

4. W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 

 

§ 12 

Samorząd Uczniowski 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  
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3. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o regulamin, który  nie może być sprzeczny ze 

statutem szkoły. 

4. Do  kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianie innym organom 

szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

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

stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie 

właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela, będącego opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

§ 13 

Zasady współdziałania organów 

 

1. Dyrektor zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i 

podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji, a także umożliwia bieżącą 

wymianę informacji. 

2. Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez: 

1) wymianę informacji, 

2) opiniowanie, 

3) wnioskowanie, 

4) porozumienia, 

5) podejmowanie wspólnych działań. 

3. Przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez: 

1) spotkania organizowane z inicjatywy dyrektora, 

2) zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów. 

4. Współdziałanie organów ma na celu tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju i 

edukacji uczniów uczęszczających do szkoły oraz podnoszenie jakości pracy szkoły. 

5. Organy współpracują ze sobą promując działalność szkoły, kształtując jej właściwy 

wizerunek na zewnątrz. 

6. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się polubownie, w trakcie rozmowy 

przeprowadzonej z dyrektorem. 

7. Skargi, wnioski, opinie w zakresie funkcjonowania szkoły mogą być składane do 

dyrektora w formie pisemnej. Skargi, wnioski i opinie winny być rozpatrywane przez 

dyrektora w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia ich otrzymania. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 
§ 14 

Organizacja obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

1. Obowiązkowe  zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów realizowane są  w 

szkole przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. 

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

określa arkusz organizacyjny szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ 

prowadzący, po uprzednim wyrażeniu opinii przez organ  sprawujący nadzór 

pedagogiczny nad szkołą. Szczegółowe zasady sporządzania, opiniowania i 

zatwierdzania arkusza organizacji szkoły określają odrębne przepisy. 

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. Dyrektor przed 

rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w danym roku szkolnym 

zapoznaje  Radę Pedagogiczną ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku 

szkolnego.  Ustala także, w danym roku szkolnym, dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno- wychowawczych , przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców 

i Samorządu Uczniowskiego. W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, o czym 

informuje rodziców. 

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez dyrektora na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły na dany rok szkolny, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela. 

5. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok 

szkolny, który dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją uczniów. Termin 

zakończenia pierwszego półrocza ustala dyrektor w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku 

szkolnym jest ustalone na podstawie odrębnych przepisów.  

6. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach : 

1) I etap edukacyjny: klasy I-III – edukacja wczesnoszkolna, 

2) II etap edukacyjny: klasy IV-VIII – kształcenie przedmiotowe, przy czym: 

a) w filii w Lechlinie i Rejowcu – struktura organizacyjna obejmuje klasy I – 

VI, 

b) w filii w Pawłowie Skockim – oddział specjalny. 

7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych 

przypadkach dyrektor podejmuje decyzję o prowadzeniu zajęć w innym wymiarze. 

8. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne 

zajęcia, szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel. 

9. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony  z uczniów, którzy w 

danym roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych planem nauczania i programami wpisanymi do Szkolnego Zestawu 

Programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użytku szkolnego 

przez dyrektora. Liczba uczniów w klasach IV-VIII nie może przekraczać 20. 

Maksymalną liczbę uczniów w oddziale w klasach I-III, zasady podziału na grupy 
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określają odrębne przepisy. Liczba uczniów na zajęciach pozalekcyjnych zależy od 

charakteru prowadzonych zajęć i wymaga akceptacji dyrektora. 

10. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów oddziałów klas IV –VIII 

są realizowane w formie: 

1) zajęć klasowo-lekcyjnych; 

2) zajęć do wyboru przez uczniów spośród następujących: zajęć sportowych, zajęć 

sprawnościowo – zdrowotnych, zajęć tanecznych, aktywnej turystyki. 

      Zajęcia klasowo – lekcyjne realizowane są w wymiarze minimum  

      2 godzin lekcyjnych. 

            Dyrektor przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów z uwzględnieniem: 

1) potrzeb zdrowotnych uczniów, ich zainteresowań oraz osiągnięć w danej 

dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej; 

2) uwarunkowań lokalnych; 

3) miejsca zamieszkania uczniów; 

4) tradycji sportowych środowiska i szkoły; 

5) możliwości kadrowych.  

           Propozycję zajęć do wyboru, dyrektor przedstawia uczniom po ich uzgodnieniu z 

           Organem prowadzącym, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Uczniowie dokonują 

           wyboru zajęć za zgodą rodziców. 

 

§ 15 

Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) 

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i 

zainteresowań.  

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy   

w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień i pogłębienia ich zainteresowań. 

3. Zajęciami dodatkowymi w  szkole są w szczególności: 

1) koła zainteresowań, 

2) gry i zajęcia ruchowe dla uczniów klas I-III (na boisku szkolnym i w salach gier i 

zabaw), 

3) zajęcia wyrównawcze, 

4) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, które mają na celu kształtowanie 

osobowości ucznia i wspieranie jego rozwoju społeczno-emocjonalnego, 

5) zajęcia przygotowujące  uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych, 

przeglądach,, konkursach oraz zawodach  sportowych,  

6) zajęcia przygotowujące uczniów  do egzaminu ósmoklasisty, 

7) zajęcia sportowe, 

8) organizacja uroczystości szkolnych, 

9) wolontariat, 

10) wycieczki, udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach. 

4. Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  w nauce, w 

szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych  wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego. Zajęcia 

wyrównawcze dla uczniów  prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć 

edukacyjnych. 
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5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się 

i przeprowadza w szkole z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzi 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora . 

6. Udział ucznia w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny, a efekty jego pracy nie 

podlegają ocenie.  

7. Godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala dyrektor w porozumieniu z 

Radą Pedagogiczną.  Przydzielenie zajęć dodatkowych poszczególnym nauczycielom 

następuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w zakresie organizacji pracy 

szkoły,  w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Wymiar 

zajęć dodatkowych nie wlicza się do pensum nauczyciela. 

8. Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów przeprowadza się w każdym roku 

szkolnym  w oparciu o wyniki monitorowania potrzeb uczniów, prowadzonego na 

bieżąco przez  dyrektora.   

9. Nauczyciel, któremu w danym roku szkolnym przydzielono prowadzenie  zajęć 

dodatkowych,  jest obowiązany do ich dokumentowania w dzienniku zajęć 

dodatkowych. Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku 

alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, tygodniowy plan zajęć, daty, czas trwania 

i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów  na tych 

zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY PROWADZENIA W SZKOLE ZAJĘĆ Z 

WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA     

NA ODLEGŁOŚĆ 

 

§ 16 

Kształcenie na odległość 

 

1. Dyrektor zawiesza, na czas oznaczony, zajęcia w szkole w sytuacji wystąpienia 

zagrożeń, o których mowa w art.125 a ustawy. 

2. O konieczności zawieszenia zajęć i okresie ich zawieszenia dyrektor informuje 

niezwłocznie, telefonicznie , za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej rodziców ucznia. Informacja ta zamieszczana 

jest również na stronie internetowej szkoły : www.stowarzyszenietecza.pl  

3. Nauczyciel - wychowawca, na początku danego roku szkolnego zbiera od rodziców 

uczniów zapisanych do danego oddziału klasowego informacje dotyczące: 

1) aktualnych telefonów i adresów e-mail , 

2) preferowanych form komunikacji w sytuacji konieczności wprowadzenia przez 

dyrektora kształcenia na odległość , 

4. Nauczyciel – wychowawca , po ustaleniu sposobu komunikowania się z uczniami 

danego oddziału klasowego oraz ich rodzicami , przekazuje niezwłocznie tą 

informację dyrektorowi, 

5. Nauczyciel - wychowawca, na wybranym komunikatorze zakłada profil oddziału 

klasowego i jest moderatorem tej strony przez okres prowadzenia zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przestrzegając w tym 

zakresie przepisów szczególnych w zakresie ochrony danych osobowych. 

http://www.stowarzyszenietecza.pl/
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6. Za organizację i przebieg zajęć realizowanych przez szkołę w ramach kształcenia 

prowadzonego na odległość odpowiada dyrektor.  

7. Przez cały czas zawieszenia zajęć w szkole dyrektor zobowiązany jest do : 

1) koordynowania współpracy nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców podczas 

realizacji zadań wynikających z wprowadzonego kształcenia na odległość, 

2) nadzoru nad stopniem obciążenia uczniów zadaniami przekazywanymi przez 

nauczycieli w związku z realizacją tygodniowego planu pracy, 

3) ścisłej współpracy z nauczycielami realizującymi zajęcia w ramach kształcenia 

na odległość, szczególnie w przypadku zaistnienia konieczności modyfikacji 

szkolnego zestawu programów, związanej ze zmianą sposobu realizacji treści. 

8. Dyrektor, przy współpracy z nauczycielami, ustala szczegółowy program do 

prowadzenia przez szkołę kształcenia z wykorzystaniem środków komunikacji na 

odległość. 

9. Nauczyciel - wychowawca, wspólnie z innymi nauczycielami realizującymi zajęcia w 

danym oddziale klasowym, ustala tygodniowy zakres treści nauczania do 

zrealizowania, biorąc pod uwagę potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 

ucznia uwzględniając w szczególności: 

1) równomierne obciążenie ucznia w poszczególnych dniach tygodnia i kolejnych 

tygodniach, 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

3) możliwości psychofizyczne  ucznia do podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

4) łączenie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych z kształceniem bez ich 

użycia, 

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki realizowanych zajęć, w szczególności 

zajęć z wychowania fizycznego, techniki, fizyki i chemii. 

10. Nauczyciel – wychowawca nadzoruje dzienne obciążenie uczniów danego oddziału 

klasowego treściami przekazywanymi przez nauczycieli realizujących zajęcia  poprzez 

analizę działań na platformie edukacyjnej. W razie potrzeby może również prowadzić 

w tym zakresie wywiady z uczniami, ich rodzicami oraz nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia edukacyjne w danym oddziale klasowym. W razie stwierdzenia nadmiernego 

obciążenia uczniów , przy współpracy z nauczycielami prowadzącymi dane zajęcia, 

wprowadza odpowiednią modyfikację w zakresie sposobu realizacji zajęć. 

11. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale klasowym 

zobowiązany jest do różnicowania form ich realizacji, a także czasu ich prowadzenia, 

mając na uwadze higienę pracy ucznia i swoją własną. 

12. Nauczyciel - wychowawca, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informuje na 

bieżąco rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji podstawy 

programowej przez ucznia. 

13. Nauczyciel - wychowawca zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie rodzica 

nieposiadającego poczty elektronicznej o podjętych przez niego działaniach 

związanych z kształceniem na odległość. 

14. Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, 

nauczyciel - wychowawca na bieżąco współdziała z rodzicami w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom. 

15. Uczestnictwo ucznia w zajęciach realizowanych w ramach kształcenia na odległość 

jest potwierdzane w dzienniku elektronicznym, w zakładce frekwencja. 

Dopuszczalnymi przez szkołę sposobami potwierdzenia obecności ucznia na zajęciach 
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realizowanych w ramach kształcenia na odległość są : 

1) słowne potwierdzenie obecności przez ucznia podczas prowadzonych zajęć, 

2) udzielenie przez ucznia ustnej odpowiedzi na pytanie zadane przez 

nauczyciela, w trakcie prowadzonych zajęć, 

3) zwrotne odesłanie karty pracy przez ucznia, w czasie ustalonym przez 

nauczyciela. 

16. Szczegółowe warunki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w szkole reguluje odrębna procedura wprowadzona 

zarządzeniem dyrektora. 

 

ROZDZIAŁ VI 

PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 17 

Pracownicy pedagogiczni 

 
1. W szkole  zatrudnia się nauczycieli oraz nauczycieli-specjalistów tj. psychologa, 

pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedę lub terapeutę pedagogicznego a także, w 

zależności od potrzeb, inne osoby, w tym nauczyciela wspomagającego i doradcę 

zawodowego. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy, w tym ustawa z dnia 16 

czerwca 1974r. - Kodeks pracy / tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz.1320 ze zm./.  

2. Zadaniem każdego nauczyciela jest planowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych 

zgodnie z obowiązującą podstawą programową, dążenie do wszechstronnego rozwoju 

ucznia, wykonywanie pracy wychowawczo-opiekuńczej oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa powierzonym mu uczniom zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią, 

w tym podczas wycieczek szkolnych. 

3. Do obowiązków każdego nauczyciela należy w szczególności: 

1)  współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania poprzez: 

a) systematyczne /minimum 1 raz w miesiącu/ informowanie rodziców o zadaniach 

i treściach realizowanych w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w 

oddziale klasowym , a wynikającej z programu nauczania, 

b)   rzetelne przekazywanie rodzicom informacji dotyczących danego ucznia, jego 

zachowania i rozwoju; 

c)   zaangażowanie rodziców w sytuacjach edukacyjnych, imprezach 

organizowanych wspólnie z uczniami, 

2)  planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność 

za jej jakość, a szczególnie: 

a)   doskonalenie form i metod pracy z uczniami, dążenie do osiągania jak 

najlepszych wyników, 

b)   zaspokajanie indywidualnych potrzeb, zainteresowań i wymagań uczniów, 

c)   pobudzanie procesów rozwojowych uczniów do optymalnej aktywizacji poprzez 

wykorzystywanie ich własnej inicjatywy, 

d)   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego zainteresowań i 

zdolności poprzez wnikliwą obserwację, kontakty indywidualne, tworzenie 

miejsc pracy twórczej, 

e)   podejmowanie działań stymulujących, profilaktycznych i kompensacyjnych 

wobec wszystkich uczniów, 
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f)  dążenie do optymalnego przygotowania uczniów do samodzielności i dalszego 

etapu edukacji. 

3)  wnikliwe prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i 

zabezpieczenie potrzeb rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie tych 

obserwacji; 

4)  współpraca z nauczycielami - specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych uczniów; 

b) ustalenia form pomocy w działaniach wobec uczniów; 

c) włączania rodziców w realizację procesu wychowawczego. 

4. Opiekę wychowawczą w każdym oddziale klasowym sprawuje nauczyciel -

wychowawca. Do zadań nauczyciela - wychowawcy należy w szczególności: 

1) obserwacja pedagogiczna w celu rozpoznawania indywidualnych potrzeb 

ucznia, 

2) wpieranie rozwoju ucznia, jego kształcenia oraz przygotowania do życia 

w społeczeństwie, 

3) inspirowanie, wspomaganie i motywowanie uczniów do działań, 

4) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy uczniami danego oddziału 

klasowego oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności 

szkolnej, 

5) wzmacnianie czynników chroniących ucznia przed zagrożeniami 

współczesnego świata oraz eliminowanie czynników ryzyka, 

6) kontrolowanie sytuacji szkolnej, rodzinnej i materialnej ucznia oraz udzielanie 

odpowiedniej pomocy, 

7) dbanie o bezpieczeństwo uczniów, w tym przeprowadzenie zajęć dotyczących 

zasad BHP w szkole i bezpieczeństwa ogólnego, 

8) promowanie zdrowego stylu życia oraz zachowania zgodnego z normami życia 

społecznego, 

9) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 

10) prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej, 

11) ustalanie oceny zachowania ucznia. 

W celu realizacji zadań, wymienionych wyżej zadań, nauczyciel - wychowawca: 

1) planuje i podejmuje działania, mające na celu integrację oddziału 

klasowego oraz poszerzenie wiedzy uczniów, 

2) ustala plan pracy oraz tematykę godzin z wychowawcą, 

3) współdziała z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w powierzonym mu 

oddziale klasowym, koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu 

uczniów oraz uczniów z trudnościami lub szczególnymi uzdolnieniami, 

4) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) pozyskania informacji o uczniu oraz rozpoznania jego indywidualnych 

potrzeb, 

b) wzajemnych porad i pomocy w obrębie działań wychowawczych, 

c) informowania o udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

d) włączenia rodziców w życie klasy i szkoły, 

e) współpracy z nauczycielami - specjalistami. 

 

 

 



 19 

5. Do zadań psychologa należy: 

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów, 

2) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb uczniów, 

3) obserwacja uczniów w oddziale klasowych  jak i poza nim, 

4) prowadzenie z uczniami indywidualnych zajęć stymulujących ich rozwój, 

wspieranie ich mocnych stron, przekazywanie wyników obserwacji i diagnozy, 

5) indywidualna pomoc uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach (np. 

rozstanie rodziców, śmierć, choroba) oraz profilaktyka powstawania trudności 

rozwojowych, 

6) konsultacje z nauczycielami, rodzicami, wspieranie ich w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych, 

7) obserwacja psychologiczno-pedagogiczna zakończona analizą i oceną 

gotowości ucznia do podjęcia nauki na dalszym etapie edukacji, 

8) realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, pomoc  dyrektorowi w podjęciu decyzji w 

kierowaniu ucznia na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

 

6. Do zadań pedagoga należy: 

1) pogłębianie oraz uzupełnianie działań dydaktyczno - wychowawczych 

prowadzonych przez nauczycieli, 

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, 

3) prowadzenie działań diagnostycznych, określanie form i sposobów udzielania 

uczniom pomocy pedagogicznej, 

4) organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej dla rodziców, uczniów 

oraz nauczycieli, 

5) bieżąca współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, 

6) połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju uczniów z ich deficytami 

rozwojowymi. 

 

7. Do zadań pedagoga specjalnego należy: 

1) prowadzenie wspólnie z nauczycielami zajęć edukacyjnych, w tym 

indywidualnych zajęć z uczniami z niepełnosprawnością, 

2) realizacja wspólnie z innymi nauczycielami i z nauczycielami-specjalistami 

zintegrowanych działań i zajęć, określonych w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym, 

3) udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w 

programie IPET, realizowanych przez nauczycieli i nauczycieli - specjalistów, 

4) pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i 

nauczycielom - specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami z 

niepełnosprawnością. 

 

8. Do zadań logopedy należy:  

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

ustalenia stanu mowy każdego ucznia, 
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2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji z rodzicami w 

zakresie stymulacji rozwoju mowy ich dziecka i eliminowania zaburzeń, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej u ucznia, we współpracy z rodzicami, 

4) wspieranie nauczycieli i innych nauczycieli - specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

 

9. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,  w 

celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań 

terapeutycznych, 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć niwelujących 

problemy emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów we współpracy z rodzicami, 

5) wspieranie nauczycieli i innych nauczycieli - specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

10. Do zadań nauczyciela - wychowawcy świetlicy należy : 

1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w świetlicy; 

2) przygotowanie się do zajęć i doskonalenie metod pracy; 

3) realizacja planu pracy świetlicy; 

4) organizacja zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów; 

5) organizacja pomocy w nauce i odrabianiu zadań domowych dla uczniów 

przebywających w świetlicy; 

6) dbanie o czystość i wyposażenie świetlicy; 

7) przestrzeganie zasad BHP w czasie zajęć oraz wyjść i wycieczek; 

8) współpraca z nauczycielami, rodzicami, 

9) zwalnianie do domu uczniów przebywających w świetlicy na podstawie 

pisemnej zgody rodziców. 

 Nauczyciel - wychowawca świetlicy  jest odpowiedzialny za: 

1) właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych; 

2) regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, 

uczęszczanie uczniów na zajęcia; 

3) utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego 

pomieszczeń świetlicy; 

4) zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć 

w świetlicy i poza nią);           

5) stosowanie wobec uczniów określonych regulaminem świetlicy nagród i kar; 

6) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami - wychowawcami i rodzicami; 

7) prowadzenie dziennika zajęć świetlicy. 

 

11. Do zadań  nauczyciela - bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie zbiorów, w tym podręczników szkolnych, 
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2) udzielanie potrzebnych informacji; 

3) udzielanie porad uczniom przy wyborze lektury; 

4) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy z 

nauczycielami - wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów; 

5) pomoc nauczycielom i nauczycielom - wychowawcom w realizacji ich zadań 

dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami 

informacji;  

6) przedstawianie informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i 

obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych oddziałach 

klasowych, 

7) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa. 

8) gromadzenie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) zabezpieczenie zbiorów przed zniszczeniem, ich wymianę, inwentaryzację oraz 

odpisywanie ubytków w tych materiałach, 

10) sporządzanie planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy, 

11) prowadzenie statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki, 

12) współpraca z nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami, 

13) prowadzenie i rozbudowa warsztatu informacyjnego biblioteki 

14) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

15) opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia dyrektorowi projektu Regulaminu 

Biblioteki Szkolnej, a także przedstawienie propozycji zmian, w razie 

konieczności jego aktualizacji. 

 

12. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy: 

1) pomoc w pracy dydaktyczno –wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela, 

2) wsparcie nauczyciela w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć 

lekcyjnych, zorganizowanej aktywności czy wycieczkach, 

3) pomoc uczniom w czynnościach samoobsługowych; 

4) współuczestnictwo we wszystkich organizowanych zajęciach na terenie szkoły, 

5) reagowanie na wszelkie zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i życia 

uczniów. 

 

13. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery 

i podjęcia roli zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

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

zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 

 

 

 

 



 22 

§ 18 

Pracownicy niepedagogiczni 

 

1. W szkole zatrudnia się pracowników niepedagogicznych tj. pracowników 

administracji  i obsługi. Zasady zatrudniania określają odrębne przepisy, w tym ustawa 

z dnia 16 czerwca 1974r. - Kodeks pracy / tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz.1320 ze 

zm./ 

2. Pracownicy niepedagogiczni przyczyniają się do właściwego funkcjonowania szkoły 

poprzez codzienną, sumienną pracę w trosce o dobro każdego ucznia. 

3. Wszyscy pracownicy niepedagogiczni są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów, swoje  obowiązki wykonują zgodnie z przydziałem czynności. 

4. Szczegółowe zakresy praw i obowiązków  pracowników niepedagogicznych ustala na 

piśmie dyrektor. Zakresy te umieszczane są w aktach osobowych pracowników. 

5. Wszyscy pracownicy niepedagogiczni wykonują dodatkowe czynności, które nie 

zostały ujęte przez dyrektora w zakresie praw i obowiązków, a które będą wynikały z 

potrzeb bieżącej pracy szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

OCENIANIA  UCZNIÓW 

 

§ 19 

Warunki i sposób oceniania uczniów szkoły 

1. Zakres, cele oceniania wewnątrzszkolnego, klasyfikowanie i promowanie uczniów 

określone są w ustawie o systemie oświaty i w przepisach wykonawczych do tej 

ustawy.  

2. W szkole obowiązuje zasada jawności wszystkich ocen dla ucznia i jego rodzica.  

3. Nauczyciele danego przedmiotu, na początku roku szkolnego, informują uczniów oraz 

ich rodziców  o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. Nauczyciele danego przedmiotu, zatrudnieni w szkole, ustalają 

przedmiotowy system oceniania, przy czym jego zapisy nie mogą być sprzeczne z 

niniejszym statutem. 

4. Nauczyciel - wychowawca oddziału klasowego na początku każdego roku szkolnego, 

na  pierwszej godzinie wychowawczej, informuje uczniów o zasadach oceniania 

zachowania w szkole, odnotowując ten fakt w dzienniku elektronicznym w formie i 

miejscu określonym przez dyrektora . Rodzice uczniów danego oddziału klasowego są 

informowani  o zasadach oceniania na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. 

5. Nauczyciel ustalający ocenę uczniowi powinien ją uzasadnić, podając szczegółowe 

kryteria, przewidziane dla danej oceny. 

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

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w 

stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 

deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym 

wynikającym z programu nauczania. Wymagania te w formie pisemnej nauczyciel 

przekazuje dyrektorowi oraz informuje o nich rodziców ucznia. Dla uczniów w 
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oddziałach specjalnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych, ustala nauczyciel po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie  specjalne. 

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, 

plastyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć, uwzględniając w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych 

umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia. 

8. Na tydzień przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia (a za 

jego pośrednictwem jego rodziców) w formie ustnej o przewidywanych dla niego 

ocenach klasyfikacyjnych. O przewidywanych ocenach niedostatecznych nauczyciele-

wychowawcy informują rodziców (na zebraniu, a w wypadku nieobecności rodzica na 

zebraniu, w formie – pisemnie) na miesiąc przed wystawieniem ocen śródrocznych 

lub rocznych. Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych dla 

ucznia ocenach, w tym ocenach niedostatecznych, ustalane są corocznie przez 

dyrektora w „Kalendarzu roku szkolnego” i udostępniane na tablicach informacyjnych 

w szkole. 

9. Ustalona przez nauczyciela, niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna, może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości 

10. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, a ocenę zachowania – nauczyciel - wychowawca oddziału klasowego.    

W przypadku, gdy zajęcia bloku przedmiotowego prowadzi kilku nauczycieli, ocena z 

tego przedmiotu ustalana jest wspólnie.  

11. Uczestnik konkursu przedmiotowego lub zawodów sportowych, który nie uzyskał 

tytułu laureata, finalisty, wyróżnienia i nie zakwalifikował się do następnego etapu 

może uzyskać cząstkową ocenę z danego przedmiotu z zachowaniem następujących 

zasad:  

1)  celującą jeśli uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia, 

2) bardzo dobrą jeśli uzyskał co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia, 

3)  dobrą jeśli uzyskał co najmniej 40% punktów możliwych do zdobycia, 

   

§ 20 

Ocenianie uczniów w klasach I-III 

 

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący 

sposób: 

1) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz 

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

2) ocenianie bieżące przebiega z wykorzystaniem skali stopniowej; oceny w skali 

stopniowej są wpisywane do dziennika elektronicznego, 

3) ocenianie klasyfikacyjne śródroczne  oraz roczne, w klasach I-III polega na 

wypełnieniu dla każdego ucznia świadectwa opisowego zgodnie z odrębnymi 
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przepisami . Każdy nauczyciel-wychowawca klas I-III ma obowiązek wręczenia 

uczniom/rodzicom śródrocznego (rocznego) świadectwa opisowego podczas 

śródrocznego  i rocznego spotkania z rodzicami.  

2. Oprócz ocen w skali stopniowej,  nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych 

ocen bieżących  np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza. 

3. Rada Pedagogiczna w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i 

osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek nauczyciela - wychowawcy 

oddziału klasowego, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców 

ucznia. po zasięgnięciu opinii  nauczyciela-wychowawcy oddziału klasowego.  

4. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody nauczyciela - wychowawcy oddziału 

klasowego,  albo na wniosek nauczyciela - wychowawcy oddziału klasowego i po 

uzyskaniu zgody rodziców ucznia,  Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu 

ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli 

poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści 

nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

 

§ 20 

Zasady oceniania w klasach IV-VIII 

 

1. Oceny klasyfikacyjne : śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu, oceny 

bieżące wpisuje się do dziennika elektronicznego cyfrą arabską. 

2. Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się możliwość stosowania plusów i 

minusów, z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego. 

3. Oceny bieżące, klasyfikacyjne: śródroczne i roczne ustala się według skali, stosując 

wskazane ogólne kryteria oceniania, o których mowa w ust.7. 

4. Ocenę śródroczną i roczną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, 

sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, 

za wiedzę i umiejętności, systematyczność pracy ucznia oraz za aktywność i 

osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 

5. Oceny bieżące zapisywane w dzienniku elektronicznym  mogą być opatrzone przez 

nauczyciela przedmiotu tzw. legendą czyli informacją dotyczącą zakresu materiału, 

którego dotyczy dana ocena. Takie zapisy mogą ułatwić nauczycielowi-wychowawcy 

przekazanie rodzicom informacji o postępach w nauce ich dziecka. 

6. Szczegółowe informacje o poszczególnych ocenach otrzymuje rodzic podczas zebrań i 

dni otwartych szkoły oraz może śledzić na bieżąco postępy swojego dziecka poprzez 

dziennik elektroniczny. 

7. Kryteriami stanowiącymi przedmiot oceny są: 

1) zakres wiadomości i umiejętności, 

2) rozumienie materiału, 

3) umiejętności stosowania wiedzy, 

4) kultura przekazywania wiadomości. 

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

1) odpytywanie ustne; 

2) sprawdziany pisemne; 

3) prace domowe; 

4) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów; 

5) estetyka zeszytu przedmiotowego; 
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6) ocena aktywności ucznia podczas zajęć; 

7) działalność pozalekcyjna ucznia. 

9. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego 

szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych :śródrocznych i 

rocznych z jego przedmiotu, zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi w ust. 11. 

Kryteria te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy i są one jednakowe dla 

wszystkich uczniów z danej klasy i dla wszystkich oddziałów poszczególnych klas, z 

wyjątkiem tych uczniów, względem których orzeczono obniżenie wymagań 

edukacyjnych. Kryteria te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego 

przedmiotu. 

10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia mu lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu określa formy pomocy stwarzające 

uczniowi szansę uzupełnienia braków. O planowanych formach pomocy nauczyciel 

przedmiotu, na piśmie, informuje nauczyciela-wychowawcę oraz dyrektora, podczas 

posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Nauczyciel-wychowawca 

powiadamia o formach pomocy ucznia i jego rodziców. 

11. Ogólne kryteria ustalania ocen bieżących oraz klasyfikacyjnych : 
 

1) 6 - Celujący: 

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności na bardzo wysokim poziomie i doskonale 

posługuje się nimi w praktyce. Potrafi samodzielnie zaplanować i 

zorganizować pracę, wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się 

poprawnym i bogatym słownictwem, jest bardzo aktywny, samodzielnie 

formułuje pytania i rozwiązuje problemy. Nie popełnia żadnych błędów w 

swoich pracach 

 

2) 5 - Bardzo dobry: 

Uczeń posiada pełen zakres wiedzy określonej programem nauczania i 

samodzielnie potrafi się nią posługiwać w podejmowanych zadaniach 

dydaktycznych. Rozwiązuje problemy, planuje i organizuje swój czas pracy. 

Jest aktywy i zaangażowany, chętnie podejmuje dodatkowe zadania. Prawie 

nie popełnia błędów w swoich pracach 

 

3) 4 - Dobry: 

Uczeń w podstawowym stopniu opanował zakres materiału objęty programem 

nauczania i posiada umiejętności zastosowania go w praktyce, rozwiązuje 

zadania problemowe przy pomocy nauczyciela, nie zawsze jest samodzielny i 

aktywny na lekcjach. Zdarzają mu się drobne błędy/ 

 

4) 3 - Dostateczny: 

Uczeń w podstawowym stopniu opanował zakres materiału objęty programem 

nauczania ale nie posiada umiejętności zastosowania go w praktyce, przy 

pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania problemowe, mało aktywny na 

lekcjach. Popełnia błędy w pracach pisemnych. 

 

 

5) 2 –Dopuszczający: 

Uczeń w stopniu minimalnym opanował zakres wiedzy objęty programem 

nauczania, nie posiada umiejętności samodzielnego jej zastosowania, wykazuje 

chęci do współpracy i odpowiednio umotywowany jest w stanie z pomocą 

nauczyciela wykonać proste zadania dydaktyczne. Popełnia dużo błędów w 

pracach pisemnych 
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6) 1 - Niedostateczny: 

Uczeń ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy, nie rozumie 

poleceń, nie jest w stanie ich wykonać nawet przy pomocy nauczyciela, 

wykazuje się brakiem chęci do współpracy i nauki. Popełnia bardzo dużo 

błędów w pracach pisemnych 

 

12. Przy ocenianiu prac pisemnych obowiązuje następująca skala: 

 

1) 100%            celujący 

2) 99% - 89%    bardzo dobry 

3) 88% - 71%    dobry 

4) 70% - 51%    dostateczny 

5) 50% - 31%    dopuszczający    

6) 30% - 0%      niedostateczny 

 

§ 21 

 
Zasady oceniania zachowania 

 

1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania uczniów ustala nauczyciel -wychowawca , 

uwzględniając wymienione poniżej kryteria. Przed ustaleniem oceny zachowania 

nauczyciel -wychowawca zobowiązany jest do zebrania informacji o uczniu od 

uczących go nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły (sekretariat 

szkoły), innych uczniów oddziału klasowego oraz dostępnych w szkole informacji od: 

rodziców i instytucji wspomagających proces wychowania, z którymi współpracuje 

szkoła. 

2. Przy ustalaniu oceny zachowania uwzględnia się w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

3. Tryb i zasady wystawiania oceny z zachowania: 

1) w ocenianiu śródrocznym i rocznym zachowania uczniów klas IV – VIII 

obowiązuje następująca skala ocen: 

a) wzorowe 

b) bardzo dobre 

c) dobre 

d) poprawne 

e) nieodpowiednie 

f) naganne 

2) zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich 

rodzicom na początku roku szkolnego przez nauczycieli-wychowawców 

oddziałów klasowych na godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami. 

3) oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

4) ocenę śródroczną i roczną zachowania ucznia wystawia nauczyciel - wychowawca, 

jego decyzja jest ostateczna, przed dokonaniem oceny nauczyciel - wychowawca 

powinien: 

a) przedstawić uczniowi propozycję oceny (na podstawie własnych 

obserwacji i zapisów, konsultacji z nauczycielami, nauczycielami -

specjalistami, pracownikami obsługi, itp.), a także szczegółowo ją 
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uzasadnić na wniosek ucznia lub jego rodziców; 

b) poprosić ucznia o dokonanie samooceny; 

c) wysłuchać opinii zespołu oddziału klasowego.  

5) zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny. 

6) oceną wyjściową  zachowania jest ocena dobra.  

7) ocena klasyfikacyjna zachowania nie wpływa na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych, ani na promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub 

ukończenie szkoły.  

8) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 

ocenami opisowymi. 

9) przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

10) o ocenie zachowania nauczyciel - wychowawca ma obowiązek powiadomić ucznia 

nie później niż tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,  

11) o grożącej nagannej ocenie zachowania, uczeń i jego rodzice informowani są na 

piśmie, doręczonym za zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru i ma to miejsce 

nie później niż na miesiąc przed planowaną datą posiedzenia klasyfikacyjnego 

Rady Pedagogicznej, 

12) jeżeli uczeń, którego zachowanie oceniono na co najmniej ocenę poprawną, 

dopuści się rażących czynów w okresie miesiąca poprzedzającego planowany 

termin posiedzenia klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, nauczyciel - 

wychowawca ma prawo do obniżenia oceny zachowania na nieodpowiednią lub 

naganną, niezwłocznie informując o tym rodziców ucznia, 

 

4. Skala ocen: 

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia każdy punkt kryteriów tej oceny 

zachowania: 

a) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest wzorem 

do naśladowania przez innych uczniów, 

b) wyróżnia się kulturą osobistą wobec rówieśników i osób dorosłych (zna 

wszystkich pracowników szkoły i wyraża to np. przez mówienie „dzień dobry” w 

szkole i poza nią, z szacunkiem zwraca się do koleżanek i kolegów, wie jak 

odpowiednio zachowywać się w czasie przerw międzylekcyjnych), 

c) przestrzega zasad kultury współżycia w zespole oraz zasad kultury językowej, 

d) jest uczciwy i prawdomówny, 

e) jest uczynny, życzliwy, pomaga innym, 

f) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych, reaguje na przejawy zła, 

g) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

aktywnie uczestniczy w imprezach klasowych i organizowanych akcjach 

szkolnych, 

h) dba o mienie szkolne i kolegów, dba o porządek otoczenia, 

i) chętnie uczestniczy w konkursach międzyklasowych, szkolnych i pozaszkolnych, 

godnie reprezentując klasę lub szkołę, 

j) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, dostarcza 

usprawiedliwienia wszystkich nieobecności na lekcji wychowawczej bezpośrednio 

po nieobecności, 

k) systematycznie i aktywnie uczestniczy w wybranych zajęciach dodatkowych – 

kołach przedmiotowych i zainteresowań, także organizowanych poza szkołą, 

l) dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany, 

m) nie farbuje włosów, nie przychodzi na zajęcia z pomalowanymi paznokciami i w 
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makijażu, 

n) nie ulega nałogom. 

   

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w znaczący sposób nie uchybia 

kryteriom tej oceny zachowania: 

a) wypełnia wszystkie obowiązki zapisane w regulaminie szkolnym, 

b) zawsze stosuje formy grzecznościowe w kontaktach z dorosłymi i kolegami,  

c) prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, jego postawa jest nacechowana 

życzliwością w stosunku do otoczenia, 

d) nie uchyla się od współpracy i pomocy innym, 

e) jest uczciwy i prawdomówny, 

f) wyróżnia się na forum klasy aktywnością – chętnie bierze udział w pracach na 

rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu 

zadań, 

g) uczestniczy w konkursach międzyklasowych, szkolnych i pozaszkolnych, godnie 

reprezentując klasę lub szkołę, 

h) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, w terminie 

dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności, 

i) dba o mienie szkolne i kolegów, dba o porządek otoczenia, 

j) dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany, 

k) dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

l) nie maluje włosów, nie przychodzi na zajęcia z pomalowanymi paznokciami i w 

makijażu, 

m) nie ulega nałogom. 

  

3) Ocena dobra jest oceną wyjściową dla każdego ucznia na rozpoczęcie roku 

szkolnego. Otrzymuje ją uczeń, który w znaczący sposób nie uchybia kryteriom tej 

oceny zachowania: 

a) stosuje się do ustalonych norm i zasad zachowania, 

b) wywiązuje się sumienie z powierzonych mu obowiązków, stara się wykonywać je 

terminowo ale rzadko podejmuje je z własnej inicjatywy, 

c) nie uczestniczy w niebezpiecznych zabawach, bójkach i przepychankach, 

d) wyraża się i zachowuje w sposób kulturalny, w semestrze otrzymał nie więcej niż 

5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu (drobne uwagi, np. 

przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji), 

e) jest uczciwy i prawdomówny, 

f) szanuje godność swoją i innych, 

g) systematycznie uczęszcza na zajęcia, 

h) nie przeszkadza w pracy nauczycielom i rówieśnikom, 

i) dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany, 

j) nie ulega nałogom. 

 

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który sporadycznie uchybia niektórym kryteriom 

tej oceny zachowania, a zastosowane środki zaradcze przyniosły oczekiwany rezultat: 

a) bierze udział w obowiązkowych pracach na rzecz szkoły i środowiska, 

b) przeważnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, 

c) zdarzyło się kilka razy, że zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad 

emocjami i użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie z nauczycielem, 

innym dorosłym lub rówieśnikiem ale potrafił wyrazić skruchę i przeprosić, 

d) w przypadku zniszczenia własności prywatnej lub szkolnej dokonuje naprawy lub 

w inny sposób rekompensuje szkodę, 

e) nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w semestrze opuścił bez 

usprawiedliwienia nie więcej niż 15 godzin, 

f) w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 10 uwag pisemnych o niewłaściwym 

zachowaniu na lekcji lub przerwie, są to uwagi dotyczące zachowań o niewielkiej 
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szkodliwości, 

g) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, 

pozytywnie reaguje na uwagi, stara się poprawić swoje zachowanie, 

h) zdarza się, że nie reaguje na przejawy zła wokół niego, 

i) nie ulega nałogom. 

j) uczeń, który otrzymał upomnienie nauczyciela - wychowawcy oddziału 

klasowego, nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna. 

 

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który dość często uchybia szkolnym 

kryteriom oceny zachowania: 

a) nie wykazuje zainteresowania działaniami na rzecz szkoły i środowiska, 

b) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych, 

c) wykazuje brak kultury osobistej – jest agresywny, wulgarny w stosunku do 

pracowników szkoły i innych uczniów, 

d) w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia ponad 15 godzin, spóźnia się na 

zajęcia, 

e) utrudnia swoim zachowaniem prowadzenie zajęć lekcyjnych, 

f) jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami uczciwości, 

g) nie czuje potrzeby dbania o własny wygląd, 

h) nie szanuje cudzej godności i własności, 

i) ulega nałogom, 

j) za swoje powtarzające się niewłaściwe zachowanie i czyny otrzymał upomnienie 

dyrektora szkoły. 

  

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który notorycznie uchybia szkolnym kryteriom 

oceny zachowania: 

a) uchyla się od wszelkich działań na rzecz szkoły i środowiska, 

b) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, 

c) często pyskuje, używa wulgaryzmów, jest agresywny, 

d) nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne bez usprawiedliwienia, nie jest 

zainteresowany samorozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych wyników w nauce, 

e) często utrudnia nauczycielom prowadzenie lekcji, a kolegom twórcze i aktywne 

uczestnictwo w zajęciach, 

f) rozmyślnie niszczy mienie prywatne lub szkolne, 

g) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych, 

h) brał udział w chuligańskich wybrykach w szkole lub poza nią, 

i) nie poprawia swojego zachowania mimo zastosowanych przez szkołę środków 

zaradczych, 

j) ulega nałogom, zachęca lub zmusza innych do stosowania używek, 

k) za swoje powtarzające się niewłaściwe zachowanie i czyny otrzymał naganę 

dyrektora szkoły. 

5. Dodatkowymi elementami, które mogą być brane pod uwagę przez nauczycieli – 

 wychowawców przy ustalaniu oceny zachowania uczniów są : 

1) ze względu na postępujące zjawisko palenia papierosów, e-papierosów i 

zażywania narkotyków dopalaczy, alkoholu, leków przez uczniów ustala się, że 

uczeń zauważony na używaniu wyżej wymienionych środków nie może mieć 

oceny wyższej niż ocena poprawna; uczeń wielokrotnie dopuszczający się tych 

czynów nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia. 

2) ze względu na występujące zjawisko nagminnego używania telefonów 

komórkowych i innych sprzętów elektronicznych przez uczniów ustala się, że 

uczeń fotografujący lub nagrywający innych bez ich zgody, albo udostępniający 

materiały obrażające innych nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawną. 

3) uczeń, który wchodzi w konflikt z prawem, zdarzają mu się zachowania 

przestępcze (kradzieże, wyłudzenia, rozboje, zakłócanie spokoju publicznego), 
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swoim zachowaniem wpływa destrukcyjnie na zaangażowanie społeczne innych 

kolegów otrzymuje ocenę naganną.  

4) uczeń, który zachowuje się w sposób arogancki w stosunku do rówieśników i osób 

starszych, notorycznie otrzymuje uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania nie 

może uzyskać oceny wyższej niż ocena naganna (ubliża, poniża, wielokrotnie nie 

wykonuje poleceń, kłóci się z nauczycielami, używa nieodpowiedniego 

słownictwa, mówi podniesionym tonem do osób dorosłych itp.) 

6. W klasach I-III bieżąca ocena zachowania uczniów może być ustalana w skali    

przewidzianej do wyższych etapów edukacyjnych, natomiast śródroczna i roczna 

ocena zachowania jest oceną opisową i umieszczana jest na śródrocznym lub rocznym 

świadectwie opisowym. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  zachowania są 

wystawiane według następujących zasad : 

1) pod koniec pierwszego półrocza każdego roku szkolnego, w karcie informacyjnej 

nauczyciel – wychowawca dokonuje wyboru sformułowań odpowiadających 

zachowaniu ucznia w trakcie półrocza; może również oceniać intensywność 

wyszczególnionych zachowań, np. uczeń wykonuje powierzone zadania: bardzo 

dobrze, zadowalająco, słabo/niepoprawnie, 

2) pod koniec roku szkolnego nauczyciel- wychowawca wyraża swoją opinię o 

zachowaniu ucznia w formie pisemnej na świadectwie, tuż przed oceną postępów 

w nauce. 

7. Rada Pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązać nauczyciela-wychowawcę do 

ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował trybu przewidzianego w 

statucie. 

8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo 

wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w szkole co najmniej dwa 

razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

 

§ 22 

 

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania prac pisemnych. 

1. Za sprawdzian ( klasówkę, pracę klasową ) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę 

ucznia, obejmującą dowolny zakres treści, która została przeprowadzana z całym 

oddziałem klasowym. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne 

uczniów do końca roku szkolnego. 

2. Jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej 

(przewidzianą na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich 3 lekcji, stosowaną w sposób 

systematyczny i planowy, w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz 

zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki, która jest zakończona 

wystawieniem oceny. Dla kartkówek nie przewiduje się poprawiania stopnia. 

Nauczyciel ma obowiązek przechowywać kartkówki uczniów do końca roku 

szkolnego. 

3. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całemu oddziałowi 

klasowemu, jeżeli uzna, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. 

Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w 

pisaniu sprawdzianu, powinni zostać odpytani z zakresu sprawdzianu i to w 

najbliższym możliwym czasie w obecności oddziału klasowego. Stwierdzenie faktu 

odpisywania podczas sprawdzianu pisemnego może być podstawą wystawienia oceny 

niedostatecznej. 
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4. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie 

dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie 

powinien przeprowadzać następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wg poniższych 

zasad: 

1) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole, po 

rozdaniu ich przez nauczyciela, 

2) rodzice mają prawo do zapoznania się z poprawionymi pracami pisemnymi 

swoich dzieci, przy czym może to mieć miejsce wyłącznie na terenie szkoły i 

po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu 

terminu zapoznania, 

3) nauczyciel powinien udostępnić uczniom, na ich prośbę, sprawdzony pisemny 

sprawdzian do kserowania, odnotowując na zwróconym tego samego dnia 

oryginale pracy pisemnej, fakt przekazania kopii. 

5. Zasady przeprowadzania sprawdzianów w klasach  I-III : 

1) częstotliwość przeprowadzania sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, 

dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów, 

2) sprawdziany pisemne są zapowiadane z przynajmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, 

3) poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu w kolorze 

czerwonym błędów i zakończone jest komentarzem nauczyciela. 

6. Zasady przeprowadzania  sprawdzianów, prac klasowych w klasach IV-VIII: 

1) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 

2) jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całym 

oddziałem klasowym, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od 

daty oddania poprawionej pracy klasowej. Nauczyciel, na wniosek ucznia, ma 

obowiązek ustalić termin i miejsce pisania przez ucznia sprawdzianu. Nauczyciel 

ma prawo, bez zapowiedzi, odpytać, z przewidzianego sprawdzianem zakresu 

materiału, ucznia, który nie napisał w terminie sprawdzianu lub w inny sposób 

sprawdzić przewidziane sprawdzianem umiejętności ucznia, 

3) poprawa oceny z pracy klasowej przez ucznia jest dobrowolna i nie może się 

odbyć później, niż w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania przez nauczyciela 

poprawionych prac klasowych; uczeń może przystąpić do poprawy oceny z pracy 

klasowej wyłącznie jeden raz, 

4) o poprawę oceny ze sprawdzianu wnioskuje wyłącznie uczeń; termin i formę 

poprawy sprawdzianu ustala nauczyciel, informując o niej ucznia; uczeń może 

poprawiać sprawdzian wyłącznie podczas pozalekcyjnych konsultacji 

przedmiotowych nauczyciel; poprawa oceny ze sprawdzianu nie może się 

odbywać podczas zajęć dydaktycznych, 

5) każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do 

dziennika elektronicznego obok pierwszego stopnia uzyskanego przez ucznia z 

tego sprawdzianu; jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień 

wyższy, uznaje się tę ocenę jako uzupełnienie wiadomości; jednakże poprzednią, 

niższą ocenę traktuje się jako odzwierciedlenie niesystematycznej pracy ucznia,  

6) sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem; ustala się, że w ciągu tygodnia można zaplanować uczniom 

maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia wyłącznie jeden; nauczyciel 

planujący przeprowadzanie sprawdzianu w danym dniu wpisuje w dzienniku 
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elektronicznym temat sprawdzianu przestrzegając przy tym zasad, o których mowa 

wyżej,  

7) nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą 

za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, 

wymaganą do otrzymania określonej oceny; sprawdziany bez przygotowanej 

punktacji nie mogą być przeprowadzane, 

8) Nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe 

zasady ustalania ocen: 

a) 100%            celujący 

b) 99% - 89%    bardzo dobry 

c) 88% - 71%    dobry 

d) 70% - 51%    dostateczny 

e) 50% - 31%    dopuszczający    

f) 30% - 0%      niedostateczny 

 

7. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego 

może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu. 

8. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić 

uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca 

nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny 

niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej. 

9. Dopuszcza się w szkole ustalenie przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu 

innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów 

pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i 

rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania 

wyraża na piśmie dyrektor, po otrzymaniu od nauczyciela szczegółowej, pisemnej 

informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdego oddziału klasowego. 

10. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny 

własnych postępów i osiągnięć (samoocena). 

 

§ 23 

Dokumentowanie postępów w nauce, ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna 

1. Dokumentację postępów w nauce szkoła prowadzi w dzienniku elektronicznym. 

2. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. 

Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno z odpowiedzi ustnej, jak i samodzielnej 

pracy pisemnej. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: 

technika, plastyka, informatyka i wychowanie fizyczne.  

3. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych nauczyciel kieruje się matematyczną 

zasadą zaokrąglania liczb. (Przykład: jeżeli dziennik elektroniczny pokazuję średnią 

końcową 4,5 nauczyciel wystawia ocenę końcową bardzo dobrą, jeżeli dziennik 

pokazuje średnią niższą np. 4,49 nauczyciel wystawia ocenę dobrą) 

4. Dopuszcza się możliwość wystawiania oceny innej niż to wynika ze średniej, 

uwzględniając inne czynniki, w tym aktywność, zaangażowanie, dodatkowe prace, 

znaczne opuszczenie w nauce . 

5. Ustala się, żę : 

1) wartość "+" podczas obliczania średniej ocen jako +0,50. (Przykład 4+ jest 

równoważne 4,50) 
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2) wartość "-" podczas obliczania średniej ocen jako -0,25. (Przykład 5- jest 

równoważne 4,75) 

 

§ 24 

Ocenianie z przedmiotu wychowanie fizycznego 

 

1.Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego bierze się następujące kryteria: 

1) Ocena celująca – 6. 

a) uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, 

b) osiąga sukcesy w zawodach sportowych ,  

c) reprezentuje szkołę na zawodach powiatowych, regionalnych, wojewódzkich 

d) jest obecny na wszystkich zajęciach wychowania fizycznego,( ma wszystkie 

nieobecności usprawiedliwione), 

e) pełni rolę organizatora, sędziego, widza w wybranych dyscyplinach 

sportowych, 

f) czyni postępy w samodzielnym usprawnianiu, rozwija własne uzdolnienia o 

charakterze rekreacyjno-sportowym, 

2) Ocena bardzo dobra – 5. 

a) uczeń całkowicie opanował materiał programowy, 

b) uczestniczy w szkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 

c) zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w 

programie, 

d) posiada duże wiadomości z zakresu dbałości o prawidłową postawę ciała, 

umiejętnie je wykorzystuje w praktycznym działaniu, 

e) systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną, hartuje organizm, 

f) dba o higienę osobistą i zdrowie, 

g) jego postawa, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzą zastrzeżeń, 

h) w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach nie posiada stroju sportowego 

lecz wykazuje chęć pomocy podczas prowadzonych zajęć (funkcje- sędziego, 

porządkowa, asekuracyjna) 

3) Ocena dobra – 4. 

a) uczeń opanował materiał programowy, 

b) posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy 

nauczyciela, 

c) nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, 

d) wykazuje stałe i dobre postępy, 

e) jego postawa i stosunek do kultury fizycznej nie budzą zastrzeżeń, 

f) pięć razy w semestrze nie posiadał stroju sportowego. 

4) Ocena dostateczna – 3. 

a) uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi 

lukami, 

b) wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym, 

c) wiedzę którą posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce, 

d) nie bierze udziału w pozalekcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, 

e) ponad pięć razy w semestrze nie posiadał stroju sportowego. 

5) Ocena dopuszczająca – 2 

a) uczeń nie pracuje nad swoją sprawnością fizyczną, 
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b) nie wykazuje postępów w zakresie umiejętności i wiadomości, 

c) ma niechętny stosunek do ćwiczeń fizycznych, 

d) wykazuje poważne braki w zakresie wychowania, 

e) unika zajęć wychowania fizycznego, ma zły wpływ na innych uczniów. 

6) Ocena niedostateczna – 1. 

a) uczeń nie wykazuje żadnych postępów w zakresie umiejętności i wiadomości, 

b) ma lekceważący stosunek do zajęć wychowania fizycznego,, 

c) wykazuje brak nawyków higienicznych, 

d) systematycznie jest nieprzygotowany do zajęć. 

  

§ 25 

Zasady klasyfikacji i egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 3 ocen bieżących, 

wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności. 

2. Uczeń może nie zostać klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych w przypadku, gdy brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z 

powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych, z zastrzeżeniem, że liczba 

nieobecności przekroczyła połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. Wniosek w tej sprawie do dyrektora składa  rodzic ucznia. 

4. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny może wyrazić Rada Pedagogiczna, po pozytywnym 

rozpatrzeniu pisemnego wniosku. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

6.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel przedmiotu, zwany egzaminatorem, w 

obecności innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu. Egzaminator 

przygotowuje zestaw egzaminacyjny przewidujący otrzymanie każdego stopnia, zgodnie 

z podanymi uczniom wymaganiami edukacyjnymi.  

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.6, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, 

muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora. 

11. O terminie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator informuje 

dyrektora. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się i przechowuje protokół wg wzoru 
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i w miejscu ustalonym przez dyrektora. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku 

przeprowadzonego  egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i można ją poprawić 

wyłącznie po przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego. 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana". 

13. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

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

mogą być zgłoszone w terminie od dnia ustalenia rocznej oceny z zajęć edukacyjnych lub 

rocznej oceny zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

14. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor i winien on być podany do 

wiadomości nie później niż do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. W celu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor powołuje komisję, 

która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, przeprowadza 

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

wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

15. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

16. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a)  dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c)  nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 

        2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału klasowego, 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale klasowym, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

g) przedstawiciel rady rodziców. 
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17. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

18. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego. 

19. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin przeprowadzenia sprawdzianu,  

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

20. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

21. Przepisy przywołane wyżej stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z 

tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§26 

Egzamin poprawkowy, ukończenie szkoły 

1. Począwszy od klasy czwartej, z wyjątkiem klasy ósmej, uczeń, który w wyniku 

rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może 

zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna 

może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.               

O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego wnioskuje do dyrektora rodzic ucznia 

lub nauczyciel - wychowawca oddziału klasowego, do którego uczeń uczęszcza. 

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

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

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. O terminie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego uczeń i jego rodzice 
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dowiadują się w sekretariacie szkoły lub z tablicy ogłoszeń na parterze szkoły 

najpóźniej w dniu 15 sierpnia danego roku szkolnego. Termin egzaminu 

poprawkowego może być podany również za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

wniosek rodzica ucznia. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 

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

komisji. 

5. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący 

wymagania edukacyjne na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczany do egzaminu 

przez przewodniczącego komisji.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji,  

2) termin egzaminu,  

3) pytania egzaminacyjne,  

4) wynik egzaminu, 

5)  ocenę ustaloną przez komisję.  

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

            odpowiedziach ucznia. Protokół przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie  

            prowadzenia dokumentacji szkolnej lub w miejscu określonym przez dyrektora. 

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

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

określonym przez dyrektora. 

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

klasę. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 

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

programowo wyższej. 

10. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 

niedostatecznej. 

11. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

12. Uczeń kończy szkołę : 

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

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej tj. klasie ósmej, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

2) jeżeli  przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 
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13. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał 

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

bardzo dobrą ocenę zachowania. 

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

specjalnego, wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

§ 27 

Zmiany w szkolnym systemie oceniania 

1. Dyrektor przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej 

ogólne wnioski z funkcjonowania szkolnego systemu oceniania, uwzględniając uwagi 

zgłaszane przez nauczycieli, uczniów i rodziców. 

2. Zmiany w szkolnym systemie oceniania dokonywane są na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej i wymagają wprowadzenia stosownych zmian w statucie. 

3. W sprawach nieuregulowanych w tym zakresie  w mniejszym statucie mają zastosowanie 

przepisy odrębne.. 

4. Ocenianie zewnętrzne realizowane jest w formie egzaminu klasy VIII, a zasady jego 

przeprowadzania regulują odrębne przepisy. 

ROZDZIA VIII 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA 

ZAWODOWEGO 

§ 28 

1. W szkole  funkcjonuje system doradztwa edukacyjnego –zawodowego, którego  celem  

w szczególności jest: 

1) potrzeba profesjonalnej pomocy usytuowanej blisko ucznia, która ma się 

przyczynić do  zwiększenia trafności podejmowanych decyzji edukacyjnych i 

zawodowych oraz  minimalizowania kosztów psychicznych wynikających z 

niewłaściwych wyborów; 

2) zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach 

planowych działań; 

3) udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących edukacji 

i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem rozwoju 

zawodowego; 

4) doradzanie w  wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniom z 

niepełnosprawnością, 

5) obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów 

na kolejnych etapach edukacji.  

2. Szkoła realizuje doradztwo edukacyjno-zawodowe w sposób zaplanowany. 

Planowanie polega na stworzeniu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego.   

3. Strukturę i zakres oraz formę dokumentu określającego Wewnątrzszkolny System 

Doradztwa Zawodowego dostosowuje się  do specyfiki szkoły. 

4. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego  określa działania podejmowane w 
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szkole  w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku 

kształcenia. 

5. Zakres Wewnątrzszkolnego  Systemu  Doradztwa Zawodowego obejmuje: 

1) zadania jego realizatorów ( w ramach planu pracy na dany rok szkolny); 

2) czas i miejsce realizacji zadań (w harmonogramie działań na dany rok szkolny); 

3) metody i narzędzia pracy (adekwatne do zaplanowanych tematów zajęć); 

4) oczekiwane efekty  (m.in. oczekiwane zmiany w wiedzy, umiejętnościach, 

postawach uczniów); 

5) sposoby ewaluacji ( np.  rozmowy indywidualne, ankiety); 

6) sposób organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi 

poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla uczniów i rodziców w obszarze 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

7) spis instytucji do współpracy w ramach Wewnątrzszkolnego  Systemu  Doradztwa 

Zawodowego. 

6. Przed stworzeniem Wewnątrzszkolnego  Systemu  Doradztwa Zawodowego 

przeprowadza się diagnozę potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców. 

7. Za organizację doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor .  

8. Planowanie i koordynację doradztwa  dyrektor  zleca doradcy zawodowemu 

zatrudnionemu w szkole , który dokumentuje swoją pracę odpowiednio do 

realizowanej formy pracy i jest zobowiązany prowadzić dziennik zajęć zgodnie z 

przepisami w sprawie  sposobu prowadzenia   przebiegu nauczania przez publiczne 

szkoły . 

9. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej prowadzą także  nauczyciele  i nauczyciele -

specjaliści zatrudnienie w szkole. 

 

ROZDZIAŁ IX 

UCZNIOWIE SZKOLY 

 
§ 29 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

1. Do podstawowych praw ucznia należy: 

1) prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy o prawach i 

uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych 

źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, 

otrzymywanie informacji o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do 

informacji na temat życia szkolnego; 

2) prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia 

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra 

innych osób; 

3) prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-

wychowawczym i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej 

rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania 

godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, 

stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu 

na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz 



 40 

jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo 

dowiedzenia swoich racji; 

4) prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji 

rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników szkoły wszelkich 

informacji z nim związanych; 

5) prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy 

rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego 

zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki 

wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo; 

6) prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw 

świątecznych; 

7) prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez szkołę programu nauczania;  

8) prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz 

ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 

9) prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach; 

10) prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

11) prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora, w przypadku uznania, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona 

została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; 

12) prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, 

oraz odpowiednio - na 30 dni przed zakończeniem okresu o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych; 

13) prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, 

oprogramowania oraz dostępu do Internetu. 

2. Do podstawowych obowiązków ucznia należy w szczególności: 

1) regularne i aktywne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym 

prowadzonym przez szkołę, 

2) przestrzeganie zasad współżycia , przyjmowanie postaw i zachowań nie godzących 

i nie pozostających w sprzeczności z zadaniami szkoły, 

3) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i 

umiejętności; 

4) poszanowanie oraz należyte i właściwe korzystanie z mienia szkoły zgodnie z jego 

właściwościami i przeznaczeniem; 

5) respektowanie praw pozostałych uczniów, organów i wszystkich pracowników 

szkoły wynikających z przepisów prawa lub postanowień niniejszego statutu; 

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

7) wykonywanie poleceń dyrektora i nauczycieli; 

8) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a w tym: 

9) okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także 

pozostałym uczniom szkoły, 

10) przeciwstawianie się przejawom agresji i wulgarności; 

11) szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi; 

12) szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka; 
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13) naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody; 

14) zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym 

zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących 

zdrowiu ucznia , wywierającym także niekorzystny wpływ na społeczność lokalną; 

15) przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i 

niszczenia majątku szkoły oraz dbanie o ład i porządek; 

16) dbanie o czystość mowy ojczystej; 

17) pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży; 

18) przestrzeganie zasad higieny osobistej i estetycznego wyglądu; 

19) przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach szkoły oraz 

zasad bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w 

placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego; 

20) informowanie dyrektora, nauczycieli  i pracowników niepedagogicznych szkoły o 

zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia; 

21) regularne uczęszczanie na zajęcia oraz usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności 

w terminie 7 dni od dnia ich powstania u nauczyciela-wychowawcy, 

22) noszenie stroju galowego ( biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica, spodnie ) 

w dniach: 

a) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 

b) pisania sprawdzianu 

c) wigilii klasowej 

d) pasowania na ucznia klasy I 

e) konkursu szkolnego i pozaszkolnego 

f) uroczystości okolicznościowych. 

 

§ 30 

Zasady korzystania na terenie szkoły z telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych 

 

1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z telefonów 

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.  

2. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust.1, nauczyciel ma obowiązek 

nakazania uczniowi zdeponowania telefonu lub innego sprzętu elektronicznego u 

dyrektora. Sprzęt  jest przechowywane w sekretariacie szkoły. Przed zdeponowaniem 

telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego uczeń zobowiązany jest je 

wyłączyć.  

3. W sytuacji kiedy doszło do zdeponowania telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego u dyrektora, do odbioru tych urządzeń upoważnieni są wyłącznie rodzice 

ucznia, którzy zostają o tym fakcie poinformowani przez nauczyciela -wychowawcę. 

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie czy zgubienie telefonu 

komórkowego lub innego sprzętu, który został przyniesiony do niej przez ucznia. 

5. Użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas 

zajęć jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych lub w celach dydaktycznych za 

zgodą rodzica i nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

6. O terminie korzystania przez ucznia w szkole z telefonu komórkowego lub innego 

sprzętu elektronicznego w celach dydaktycznych nauczyciel prowadzący zajęcia 
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informuje z wyprzedzeniem rodziców ucznia za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego lub poczty elektronicznej. 

 

§ 31 

Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) wzorowe wykonywanie obowiązków, 

3) wykonywanie prac społecznych, 

4) osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. 

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są: 

1) nagrody rzeczowe; 

2) wyróżnienia w formie pisemnej. 

 

§ 32 

Rodzaje stosowanych kar 

1. Uczeń może być ukarany za szczególnie rażące naruszenie obowiązków, a w 

szczególności, gdy: 

1) nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych i nie wykazuje chęci ich realizacji;  

2) notorycznie i bez usprawiedliwienia opuszcza zajęcia szkolne; 

3) jego pobyt w szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych; 

4) zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów; 

5) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych 

przemoc fizyczną; 

6) jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na 

terenie szkoły lub poza nią; 

7) dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej; 

8) dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu; 

9) nagminne narusza zasady współżycia społecznego. 

2. Za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w ust.1 oraz § 29 i 30 niniejszego statutu, 

wobec ucznia mogą zostać zastosowane następujące kary: 

1) upomnienie w formie pisemnej lub telefonicznej informacji rodziców; 

2) kara nagany; 

3) skreślenie z listy uczniów szkoły. 

3. Karę nakłada się w formie pisemnej z podaniem informacji do rodziców ucznia o 

przysługującym im prawie odwołania oraz terminie jego wniesienia. 

4. Dyrektor, na każdym etapie postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie  

do cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia czy też przekazania jej do ponownego 

rozpatrzenia. 

5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą 

być   stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 
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§ 33 

Zasady przyjmowania do szkoły i skreślania z listy uczniów 

 

1. Zasady rekrutacji do szkoły regulują przepisy ustawy. 

2. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie złożonego przez 

rodzica podania o przyjęcie do szkoły. 

3. Osoba przyjęta do szkoły staje się jej uczniem z chwilą wpisania jej do księgi uczniów. 

4. Uczeń może być wykreślony z księgi uczniów w przypadku: 

1) naruszenia postanowień niniejszego statutu i innych aktów wewnętrznych szkoły; 

2) dystrybucji, używania lub posiadania alkoholu, środków odurzających lub innych 

substancji szkodliwych dla zdrowia; 

3) działań zagrażających dobru, moralności i bezpieczeństwu uczniów lub innych osób; 

4) popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. 

5. Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów do dyrektora mogą wystąpić: 

1) rodzice ucznia; 

2) Rada Pedagogiczna. 

6. W przypadku, gdy zostaną wyczerpane wszystkie środki oddziaływania wychowawczego 

rodziców oraz szkoły, lub gdy rodzice nie podejmują współpracy ze szkołą i nie 

wywiązują się z podjętych zobowiązań, a uczeń w dalszym ciągu nie przestrzega 

postanowień niniejszego statutu i innych aktów wewnętrznych szkoły oraz ogólnie 

przyjętych norm społeczno-moralnych, dyrektor dokonuje skreślenia ucznia z listy 

uczniów, o czym niezwłocznie powiadamia w formie pisemnej rodziców. 

 

ROZDZIAŁ X 

WOLONTARIAT W SZKOLE 

 
§ 34 

Sposób organizacji i realizacji działań szkoły w  zakresie wolontariatu 

1. Szkolny wolontariat wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawcą i opiekuńczą szkoły, 

a także : 

1) umożliwia uczniom zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, poszerza 

zasób ich wiedzy z zakresu problemów wykluczenia społecznego, 

niepełnosprawności, bezdomności, 

2) przyczynia się do kształtowania postaw prospołecznych uczniów, stałej gotowości 

niesienia pomocy innym w różnych sytuacjach życiowych, 

3) umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom uczniów pochodzącym z ubogich rodzin, 

których rodzice potrzebują pomocy i wsparcia.  

2. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu  w ramach Szkolnego 

Klubu Wolontariusza.  

3. Szkolny Klub Wolontariusza jest sekcją w ramach Samorządu Uczniowskiego. 

4. Szkolny Klub Wolontariusza w szczególności: 

1) rozwiązuje trudności niektórych uczniów  bez interwencji  innych instytucji (np. 

pomoc w nadrabianiu   zaległości szkolnych, jednorazowe akcje pomocy 

materialnej ubogim uczniom); 

2) uczy  wartości, jaką  jest pomoc innym, wrażliwości  oraz wzajemnej życzliwości 

poprzez: 
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a) udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce;  

b) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących uczniów szkoły, poprzez np. 

zorganizowanie loterii fantowej, szkolnej dyskoteki bądź uczniowskiej imprezy 

integracyjnej;  

c) zbiórki podręczników i książek 

d) działania kulturalne, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek głównie o 

tematyce humanitarnej; 

     3 )  promuje ideę wolontariatu w Szkole i  środowisku lokalnym. 

5. W skład Szkolnego Klubu Wolontariusza wchodzą: 

1) opiekun lub opiekunowie Klubu (nauczyciel lub  nauczyciele); 

2) lider Klubu (wybrany spośród uczniów); 

3) członkowie Klubu – uczniowie szkoły. 

6. Opiekun i lider kierują działalnością Klubu, reprezentują Klub na zewnątrz oraz 

współpracują z centrami wolontariatu. 

7. Do zadań opiekuna szkolnego wolontariatu należy w szczególności: 

1)  zainicjowanie powstania grupy; 

2) zachęcenie wolontariuszy do zaangażowania; 

3) szkolenie wolontariuszy; 

4) współpracy z rodzicami; 

5)  wspieranie wolontariuszy; 

6) prowadzenie dla nich systematycznych spotkań; 

7) motywowanie w sytuacjach zniechęcenia. 

8. Wolontariat organizowany w szkole stanowi  płaszczyznę współpracy z innymi 

instytucjami  w środowisku lokalnym – ośrodkiem pomocy społecznej, ośrodkiem 

kultury, biblioteką, placówkami opieki i wychowania. 

9. Do działań podejmowanych w  partnerstwie  z innymi  instytucjami należą w 

szczególności: 

1) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących, 

2) pomoc uczniom z rodzin wielodzietnych, zastępczych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

3) odwiedziny w świetlicach środowiskowych, domach dziecka, domach pomocy 

społecznej, 

4) organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych 

placówek funkcjonujących w środowisku lokalnym, 

5) przygotowywanie świątecznych paczek dla seniorów bądź dzieci z domów 

dziecka. 
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ROZDZIAŁ XI 

ORGANIZACJA BIBILOTEKI I ŚWIETLICY W SZKOLE 
 

§ 35 

Biblioteka szkolna  

 

1. W szkole działa biblioteka szkolna. 

2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb 

dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji 

potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej. 

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy Szkoły na 

zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej. 

4. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia oraz magazyn książek. 

5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i upowszechnianie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;  

3) prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji  programu 

przysposobienia czytelniczo-informacyjnego; 

4) korzystanie ze zbiorów multimedialnych. 

6. Biblioteka szkolna  funkcjonuje w oparciu o następujące zasady: 

a) biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność 

za zgromadzone zbiory, 

b) bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor, który zapewnia jej odpowiednie 

pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe warunkujące jej prawidłowe 

funkcjonowanie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia, 

c) zbiory biblioteki obejmują lektury szkolne, pozycje książkowe, podręczniki szkolne, 

materiały audiowizualne i multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-

wychowawczych szkoły. 

7. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki szkolnej ustala dyrektor. 

8. Zasady wypożyczania lektur, pozycji książkowych, podręczników szkolnych i innych 

materiałów, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione 

reguluje odrębny Regulamin biblioteki wprowadzony zarządzeniem dyrektora. 

 

§36 

Świetlica szkolna 

 

1. Uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich  

rodziców lub  warunki związane z dojazdem do domu, przebywają w świetlicy szkolnej. 

2. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez: 

1) stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie; 

2) wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów; 

3) zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne 

kontrolowanie jego przestrzegania. 

3. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do: 

1) korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych; 
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2) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy. 

4. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek: 

1) utrzymywania ładu i porządku w świetlicy; 

2) wykonywania poleceń  nauczyciela wychowawcy; 

3) nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy. 

5. Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa dyrektor w Regulaminie 

pracy świetlicy. Regulamin określa w szczególności  zasady organizacji zajęć, ramowy 

rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym 

                                                                             

 

ROZDZIAŁ XII 

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z PORADNIAMI 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYMI 

 

§ 37 

1. Współdziałanie szkoły z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną polega na:  

1) dostępności informacji o pracy poradni w widocznym miejscu na terenie szkoły;  

2) omawianie z rodzicami trudności dziecka i wskazanie możliwości zgłoszenia się z 

dzieckiem do poradni;  

3) przekazywaniu przez pracowników poradni, podczas omówienia wyników badań, 

informacji o potrzebie dostarczenia opinii o dziecku do szkoły;  

4) zwracaniu się przez pracowników poradni, za zgodą rodziców, z pisemną prośbą do 

dyrektora w przypadku konieczności poszerzenia diagnozy psychologiczno – 

pedagogicznej o opinie nauczycieli.  

2. Procedura rozwiązywania problemów zdiagnozowanych przez pracowników 

pedagogicznych szkoły lub poradni obejmuje:  

1) zgłoszenie przez pracownika Szkoły problemu do poradni;  

2) spotkanie robocze pracownika poradni i pracownika szkoły w celu zbudowania planu 

rozwiązania problemu;  

3) przedstawienie planu dyrektorowi,  

4) wspólne ustalenie zadań do wykonania wraz z terminami i osobami 

odpowiedzialnymi. 

3. Psychoedukacja nauczycieli, rodziców i uczniów realizowana jest w miarę możliwości 

poprzez pracowników poradni po zgłoszeniu zapotrzebowania przez szkołę. 

4. Podstawową formą współpracy przy podejmowanych działaniach są spotkania grupy 

wsparcia psychologów, pedagogów i pracowników  szkoły. 

5. Działania podejmowane przez pracowników poradni mogą mieć charakter: 

1) konsultacji,  

2) zajęć wykładowo –warsztatowych,  

3)  mediacji. 
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ROZDZIAŁ XIII 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z 

RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA,  WYCHOWANIA I 

PROFILAKTYKI 

 
§ 38 

Zasady współdziałania z rodzicami 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania. 

Współdziałanie to polega na wymianie informacji i wspólnym ustalaniu strategii 

wychowawczych i dydaktycznych. 

2. Szkoła umożliwia rodzicom uczniów następujące formy kontaktów z nauczycielami: 

1) kontakt bezpośredni  w formach: 

a) zebranie ogólnoszkolne; 

b) zebrania oddziałowe, które odbywają się wg ustalonego harmonogramu; 

c) rozmowy indywidualne w ramach dni otwartych Szkoły; 

d) indywidualne konsultacje z inicjatywy rodziców lub nauczyciela; 

e) obecność rodzica w charakterze obserwatora na zajęciach szkolnych za zgodą 

dyrektora; 

f) zajęcia otwarte; 

g) uroczystości szkolne, klasowe, zawody, rajdy, wycieczki z zgodą dyrektora; 

h) rozmowy telefoniczne; 

2) kontakt pośredni w formach: 

a) korespondencja za pomocą dziennika elektronicznego; 

b) zapisy w zeszycie przedmiotowym; 

c) korespondencja listowna, mailowa, 

d) informacja przekazana przez pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły, Szkolnego 

Rzecznika Praw Ucznia; 

e) zapisy i oceny w elektronicznym dzienniku lekcyjnym. 

 

§ 39 

Prawa rodziców 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości Statutu szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminu klasy VIII, 

3) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale 

klasowym i szkole; 

4) uzyskania informacji na temat swojego dziecka; 

5) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci; 

6) aktywnego współudziału w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci; 

7) wnioskowania o realizację obowiązku szkolnego poza szkołą; 

8) występowania z wnioskiem o przyjęcie w trakcie roku szkolnego dziecka spoza 

obwodu, 

9) wnioskowanie o indywidualny program lub tok nauki swojego dziecka; 
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10) wnioskowania o zorganizowanie zajęć specjalistycznych na podstawie orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego; 

11) występowanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania 

fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez dziecko tych ćwiczeń lub  opinii o braku 

możliwości uczestniczenia w tych zajęciach; 

12) występowania z wnioskiem o przyjęcie do szkoły dziecka powracającego  z zagranicy,   

13) występowania o zorganizowanie i udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej; 

14) otrzymania informacji o ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielanej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w którym poszczególne 

formy pomocy będą realizowane; 

15) uczestnictwa w spotkaniach zespołu udzielającego pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej ich dziecku; 

16) wnioskowania o wyrażenie zgody na udział w spotkaniach zespołu innych osób, w 

szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty; 

17) uczestniczenia w opracowywaniu i modyfikowaniu programu edukacyjno-

terapeutycznego oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania  ich 

dziecka; 

18) wnioskowania o otrzymanie kopii programu edukacyjno-terapeutycznego; 

19) wnioskowania o organizację zajęć dodatkowych dla dziecka; 

20) kierowania i wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela, z zachowaniem drogi 

służbowej: nauczyciel - wychowawca oddziału klasowego, dyrektor, organ sprawujący 

organ pedagogiczny, organ prowadzący; 

21) wyrażania swoich opinii dotyczących pracy organów szkoły; 

22) wyrażania opinii na temat pracy szkoły i przekazywania jej organowi prowadzącemu; 

23) zgłoszenia zastrzeżenia do dyrektora, w przypadku  kiedy uznają, że roczna lub 

końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo roczna lub końcowa ocena 

klasyfikacyjna zachowania albo ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

lub ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, zostały ustalone niezgodnie z 

przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen; 

24) przekazania dyrektorowi uznanych przez siebie za istotne danych o stanie zdrowia, 

stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;    

25) wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, w terminie określonym w przepisach ustawy, 

26) wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora, 

27) uzyskania od nauczyciela uzasadnienia ustalonej oceny dziecku; 

28) wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych dziecka; 

29) wystąpienia z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii nauczyciela - wychowawcy oddziału 

klasowego, o powtarzanie klasy w przypadku dziecka będącego uczniem oddziału klas 

I-III; 

30) uczestnictwa  w charakterze obserwatora podczas egzaminu klasyfikacyjnego, w 

którym uczestniczy ich dziecko. 
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§  40 

Obowiązki rodziców 

Rodzice ucznia obowiązani są do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych; 

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora,  w 

obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego za granicą lub przy 

przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce; 

5) współpracy ze szkołą w zakresie realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego; 

6) uczestnictwa w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców oraz w indywidualnych 

sprawach ich dzieci na prośbę lub pisemne zawiadomienie nauczycieli, nauczyciela-

wychowawcy, pedagoga, dyrektora, 

7) systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka i wywiązywania się przez 

niego z obowiązków szkolnych; 

8) usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole. 

9) przestrzeganie niniejszego statutu, 

10) współpraca z nauczycielami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-

dydaktycznych rodziny i szkoły, 

11) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka; bezzwłoczne informowanie szkoły o 

stwierdzeniu u dziecka choroby zakaźnej, 

12) zawiadamianie szkoły o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka; 

13) przestrzeganie ustaleń organizacyjnych szkoły, 

14) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia, 

15) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia; 

16) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do szkoły; 

17) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez szkołę, 

18) bezzwłoczne informowanie szkoły o zmianach telefonu kontaktowego i adresu 

zamieszkania; 

19) aktywnego współuczestniczenia w życiu szkoły, 

20) zachowania nienaruszającego zasad współżycia społecznego w różnych sytuacjach na 

terenie szkoły. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

3. Statut nadaje i zmienia dyrektor szkoły. 

4. Niniejszy statut obowiązuje od dnia 01.09.2022r.  

5. Traci moc dotychczasowy Statut 20.06.2017r.  

6. Integralną część statutu stanowią regulaminy i procedury, o których mowa w 

poszczególnych jego rozdziałach. 

 

 

……………………………                                                                                                                                               
Podpis dyrektora 


