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Rozdział 1  

Nazwa i typ szkoły 

 

§ 1 

 

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Karwodrzy o strukturze organizacyjnej 

obejmującej klasy IV-VIII; z siedzibą w Karwodrzy 139a, 33-170 Tuchów. 

2. Bazą szkoły jest budynek położony we wsi Karwodrza,  nr 139a, gmina Tuchów. 

3. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Tuchów. 

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

5. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w szkole podstawowej, prowadzone są 

klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia, które 

obowiązują zapisy niniejszego statutu w § 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; 66, 67, 68, 69.  / § 39 - § 62 oraz § 66 - § 69. 

 

§ 2 

 

1. Cykl kształcenia obejmuje klasy 4-8 i trwa pięć lat.  

2. Nauka jest bezpłatna i obowiązkowa. 

3. Obwód szkoły o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy IV-VIII obejmuje 

miejscowości: Karwodrza, Trzemesna, Zabłędza. 

4. Rodzice mają prawo zapisać lub przenieś dziecko do innej szkoły. 

5. Szkoła ma prawo przyjąć dziecko z obwodu innej szkoły na prośbę rodziców 

dziecka. 

§ 3 

 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Karwodrzy 

2) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Karwodrzy 

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

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

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Tuchów 

6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 



Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 4 

 

1. Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia.  

 

2. Zadaniem szkoły jest wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do 

wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.  

 

3. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, 

uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.  

 

4. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość  o integralny 

rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

 

5. Szkoła realizuje cele zadania określone w aktach wykonawczych i zapewnia w 

szczególności:  

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju;  

2) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;  

3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w 

sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i 

uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;  

4) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;  

5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

specjalnych form pracy dydaktycznej;  

6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież 

niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, 

zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 

predyspozycjami;  



7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych;  

8) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania 

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym 

czasie;  

12) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w 

działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w 

życiu społecznym;  

13) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

14) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w 

szkołach i placówkach;  

15) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego 

rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, 

krajowej i globalnej;  

16) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;  

17) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;  

18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie 

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;  

19) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;  

20) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności 

spędzania czasu wolnego;  

21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych;  

22) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi;  

 

6. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole 

podstawowej to:  

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;  



2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także 

kształcenie myślenia matematycznego;  

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z 

różnych źródeł;  

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;  

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;  

6) praca w zespole i społeczna aktywność;  

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz  kraju.  

 

7. Cele i zadania szkoły realizowane są w oparciu o :  

1) szkolny zestaw programów nauczania;   

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.    

 

8. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny 

szkoły tworzą spójną całość.  Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno 

całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.   

 

9. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do 

jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. 

Działania te dotyczą:  

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań 

statutowych; 

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, uczniów; 

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

5) zarządzania szkołą lub placówką. 

 

10. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia ogólnego  

2) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

4) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

11. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 10 zajęcia edukacyjne.  

Zajęcia te mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.  

 

 

§ 5 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i 

czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i 

pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.  

 

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

szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;  

5) ze szczególnych uzdolnień;  

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

8) z choroby przewlekłej;  

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

10) z niepowodzeń edukacyjnych;  

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.  
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3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w 

celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.  

 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i 

nieodpłatne.  

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.  

 

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

wychowawcy  oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 

doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.  

 

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

1) rodzicami uczniów;  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,  

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

4) innymi szkołami i placówkami;  

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:  

1) ucznia;  

2) rodziców ucznia;  

3) dyrektora szkoły;  

4) nauczyciela, wychowawcy, prowadzących zajęcia z uczniem;  

5) higienistki szkolnej;  

6) poradni;  

7) pomocy nauczyciela;  

10) pracownika socjalnego;  

11) asystenta rodziny;  

12) kuratora sądowego;  



13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

 

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, a także w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;  

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym;  

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

kształcenia i kariery zawodowej;  

5) porad i konsultacji;  

6) warsztatów. 

 

10. Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną opracowuje się 

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który określa m.in:  

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności 

przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;  

2) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;  

3) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, 

innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

4) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, a także:  

a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej - zajęcia z zakresu 

doradztwa zawodowego,  

5) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i 

sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności 

ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie;  



11. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia z 

uczniem. 

 

12. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie 

oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, 

w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną.  

 

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

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się 

w terminie:  

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego kształcenie w szkole, albo  

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 

14. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału, do której uczęszcza 

uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez 

dyrektora szkoły. 

 

15. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy 

w roku szkolnym.  

 

16. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:  

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.  

 

17. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 

efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji 

programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią 



psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą 

rodziców ucznia – z innymi podmiotami.  

 

18. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:  

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia ucznia;  

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, 

specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela; 

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w 

tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu 

szkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.  

 

19. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w 

opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. 

Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia o 

terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.  

 

20. Rodzice ucznia otrzymują kopię:  

1) wielospecjalistycznych ocen,  

2) programu.  

 

21. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, 

nauczycieli, prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w 

spotkaniu zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 6 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły 

2) Rada pedagogiczna 

3) Rada rodziców  

4) Samorząd uczniowski 

 

 

§ 7 

 

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady 

pedagogicznej.  

 

2. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. 

 

3. Do kompetencji i zadań dyrektora szkoły należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i 

ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

możliwość organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi 

szkoły; 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 
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8) współdziałanie  ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

9) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej; 

10) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia; 

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

dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i 

młodzieżą, w tym udostępnianie imienia, nazwiska i numer PESEL ucznia 

celem właściwej realizacji tej opieki. 

 

4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub 

placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wnioskować do kuratora 

oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.  

 

6. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, 

podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów 

nadzorujących szkołę; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i 

wychowanków; 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć 
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organizowanych przez szkołę. 

 

7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu  pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami.  

 

8. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i 

innym pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w 

sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników szkoły. 

 

9. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

rodzicami i samorządem uczniowskim.  

 

10. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem rady.  

 

11. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w 

roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.  

 

 

§ 8 

 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły  w 

zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i 

opieki.  

 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w szkole. 
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3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 

pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  

 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

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

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb.  

 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu  prowadzącego szkołę albo co 

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

 

7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków.  

 

8. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły.  

 

9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady 

pedagogicznej są protokołowane.  

 

10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora.  

 

11. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 
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2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej  

nieobecności na zajęciach; 

4) wyrażenie zgody na promowanie do klasy programowo wyższej ucznia szkoły, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru  pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

8) uchwalenie regulaminu swojej działalności; 

9) przygotowanie projektu statutu szkoły albo jego zmian. 

 

12. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy: 

1) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć 

edukacyjnych; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły; 

3) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień; 

4) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

5) opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela 

programu nauczania; 

6) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły; 

7) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora; 

8) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora; 

9) wydawanie opinii w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły; 

10) opiniowanie programu wychowawczo - profilaktycznego 

11) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów 

na terenie szkoły jednolitego stroju; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7


12) opiniowanie ustalonych przez dyrektora dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych; 

13) opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji dwóch godzin 

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego; 

14) wnioskowanie o nadanie imienia szkole; 

15) wskazanie sposobu dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty do możliwości uczniów posiadających orzeczenie; 

16) opiniowanie wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego  

odwołanie nauczyciela od oceny pracy. 

 

 

§ 9 

 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym.  

 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w 

szczególności:  

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców  

 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.  

 

6. Do kompetencji rady rodziców należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły  
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

 

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora 

szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w 

porozumieniu z radą pedagogiczną.  

 

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 

4.  

 

9. Fundusze, o których mowa w ust. 8, mogą być przechowywane na odrębnym 

rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku 

bankowego oraz dysponowania funduszami na tym  rachunku są uprawnione osoby 

posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.  

 

 

§ 10 

 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.  

 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  

 

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

 

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  
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5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych 

praw uczniów, takich jak:  

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

stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w 

porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

 

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.  

 

 

§ 11 

 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i 

inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

 

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których 

mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

rodziców.  
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§ 12 

 

1. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania 

powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów 

przekazywane są dyrektorowi szkoły. 

2. Każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć 

się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię w 

danej sprawie, nie naruszając ustawowych kompetencji organu uprawnionego. 

3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

4. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie uchwał. 

5. Sprawy sporne miedzy organami szkoły rozstrzyga się na drodze mediacji. Mediatora 

wyznaczają władze organów nieuczestniczące w sporze. 

 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja szkoły 

 

§ 13 

 

1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego.  

 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 

dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca.  

Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.  

 

3. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza: pierwsze półrocze trwa od rozpoczęcia 

roku szkolnego do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego, a drugie od 1 

lutego do ostatniego dnia nauki przed feriami letnimi. 



 

4. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, 

biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły. 

 

5. Dyrektor informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o wolnych dniach w 

terminie do dnia 30 września.  

 

 

§ 14 

 

1. Arkusz organizacji szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i 

opieki w danym roku szkolnym.  

 

2. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii 

zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego 

albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład 

organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu 

Społecznego, zrzeszających nauczycieli.  

 

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny.  

 

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

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład  zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych.  
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§ 15 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

 

2. Oddział złożony jest z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku 

szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem 

nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem 

nauczania, dopuszczonym do użytku szkolnego. 

 

3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

 

4. O liczbie uczniów w oddziale decyduje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z 

dyrektorem szkoły. 

 

5. Oddział dzieli się na grupy na zajęcia języków obcych i informatyki, gdy liczy 

powyżej 24 uczniów, a na zajęciach laboratoryjnych i ćwiczeniach z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, 

powyżej 30 uczniów. 

 

6. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 

uczniów. 

 

§ 16 

 

1. Organizację zajęć dydaktycznych wychowawczych określa tygodniowy rozkład 

zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

2. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, 

jak również podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

 

 



3. Dyrektor szkoły jest zobowiązany również do organizowania dla pracowników 

szkoły szkolenia w zakresie bhp, zapoznawaniu ich na bieżąco z nowymi 

przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz sprawowania nadzoru 

nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami. 

 

4. W klasach podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina tych zajęć trwa 45 minut.  

 

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w 

czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie 

zajęć. 

 

6. Tygodniowy rozkład zajęć ustala się z uwzględnieniem: 

1) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodni; 

2) różnorodności zajęć w każdym dniu; 

3) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego 

przedmiotu,  z wyjątkiem tych, których program tego wymaga. 

 

 

§ 17 

 

1. Nauczanie języków obcych, wychowania fizycznego, koła zainteresowań i inne zajęcia 

nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach oddziałowych  lub 

międzyklasowych. 

2. Liczbę uczniów na tych zajęciach regulują odrębne przepisy. 

 

 

 

§ 18 

 

1. W miarę posiadanych środków i odpowiednich warunków bazowych i lokalowych 

szkoła może umożliwić uczniom korzystanie z gorącego napoju. 

 



§ 19 

 

1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów są realizowane w 

formie:  

1) zajęć klasowo-lekcyjnych;  

2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, 

zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela 

wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne.  

 

2. Zajęcia klasowo-lekcyjne są realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny 

lekcyjne tygodniowo.   

 

3. W związku z koniecznością realizacji treści programowych z poszczególnych 

przedmiotów nauczania i pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno – sportowych, 

dopuszcza się prowadzenie tychże zajęć poza terenem szkoły. Wyjście to nie jest 

traktowane jako wycieczka szkolna. 

 

 

§ 20 

 

1. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizowane w klasach IV–VIII szkoły 

podstawowej. 

 

2.  Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, w tym uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, realizują treści, o których mowa w ust. 1, w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. Dla tych uczniów nie organizuje się zajęć, o których 

mowa w ust. 1. 

 

3. Na udział w zajęciach uczniów niepełnoletnich zgodę w formie pisemnej wyrażają 

rodzice lub prawni opiekunowie. 



 

4. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel 

prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno 

spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, na którym przedstawia pełną 

informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach 

szkolnych oraz środkach dydaktycznych. 

 

 

§ 21 

 

1. Szkoła organizuje naukę religii na życzenie rodziców . Życzenie to jest wyrażane w 

formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku 

szkolnym. 

 

2. Uczniom, których rodzice wyrażą takie życzenie, szkoła organizuje zajęcia z etyki 

w oparciu o programy dopuszczone do użytku w szkole. 

 

3. Jeżeli w szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie 

nauczających zgłosisię mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący szkołę, w 

porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje 

naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie 

katechetycznym. 

 

4. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy 

prowadzące szkoły otrzymują ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym 

przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub 

nauczyciela etyki. 

 

5. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli 

rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku 

wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z 

realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej. 

 



6. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony przez 

organizujących rekolekcje na co najmniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia 

rekolekcji. 

 

 

§ 22 

 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na 

praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi 

nauczycielami a szkołą wyższą. 

 

 

§ 23 

 

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z 

odrębnymi przepisami: 

1) działalność innowacyjna może dotyczyć rozwiązań organizacyjnych i programowych, 

2) działalność eksperymentalna obejmuje działanie modyfikujące organizację zajęć, treści 

nauczania.  

 

§ 24 

 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

 

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze 

względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 

wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. 

 

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły. 

 

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 

szkoły. 

 



6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.  

 

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.  

 

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają 

sprawozdania ze swojej działalności. 

 

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając 

opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

 

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.  

 

11.Podczas zajęć świetlicowych, zapewnia się uczniom: 

a) bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą; 

b) pomoc w nauce; 

c) odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji, które uwzględniają potrzeby 

edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne. 

1. Świetlica  w szczególności organizuje: 

a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie 

zajęć w tym zakresie; 

b) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych; 

c) wyrównywanie szans edukacyjnych; 

d) zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym; 

e) gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniach i na 

świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia; 

f) warunki organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków  

kultury życia codziennego; 

g) zajęcia wyrabiające nawyki higieny, czystości; promuje zdrowy styl życia; 

h) zajęcia rozwijające samodzielność, samorządność i aktywność społeczną; 

i) zajęcia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej; 

j) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, 

także z pedagogiem.  



 

§ 25 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie szkoły. 

 

2. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co 

roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. 

 

3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacji 

obowiązującymi w szkole. 

 

4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca 

prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami to miejsce   

i powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby. 

 

5. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie 

zostanie usunięte. 

 

6. W sali gimnastycznej, i boiskach szkolnych oraz w innych miejscach, w których 

prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed 

rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie 

metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i 

zdrowotnych uczniów.  

 

7. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela.  

 

8. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej 

ani korzystać ze sprzętu sportowego. 

 

9. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali 

gimnastycznej, sprzętu sportowego na pierwszych zajęciach roku szkolnego. 

 



10. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są do 

zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez 

rodziców. 

 

11. Wyjazdy na zawody sportowe, każdorazowo wymagają uzyskania pisemnej zgody 

rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 

wysiłku fizycznego.  

 

12. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w 

dokumentacji nauczyciela organizującego zawody. 

 

13. Szkoła przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny wynikających z odrębnych 

przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych, ich przestrzeganie podlega 

kontroli wewnętrznej  i zewnętrznej. 

 

 

§ 26 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów  

przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia  

w dzienniku. 

2. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel 

zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub 

pedagoga oraz rodziców. 

3. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w czasie dyżuru nauczycielskiego przed 

rozpoczęciem obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia, do ich 

zakończenia z wyjątkiem: 

1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do 

świetlicy do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela 

świetlicy szkolnej;  

2) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, 

którzy pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich 

rozpoczęcia do chwili ich zakończenia. 



4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie  

z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki 

realizowanej w danym dniu. 

5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą: 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne; 

2) za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi nauczyciele 

pełniący dyżury podczas przerw; 

3) za uczniów przebywających w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz, za uczniów 

przebywających w świetlicy –  nauczyciel świetlicy szkolnej. 

6. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje na korytarzu 

przy sali, w której będą mieli zajęcia. 

7. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć 

przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność 

pedagog szkolny lub dyrektor szkoły może: 

1) na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub 

dostarczoną przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez 

rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą 

rodzice; 

2) zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża  się na złe samopoczucie, zachorował lub 

uległ urazowi. W tym wypadku: 

a) niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka i postępuje 

zgodnie z poczynionymi ustaleniami; 

b) ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba dorosła przez rodzica  

upoważniona.  

8. W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku szkoły do domu, 

odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się.   

9. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń który oczekuje na zajęcia dodatkowe, 

ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy. 

10. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli  

i pracowników niepedagogicznych i jest zobowiązany podporządkować się ich 

poleceniom.  

11. Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska.   



12. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu korzystania  

z boiska oraz przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, 

rodziców. 

13. Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na 

pływalni, zawodach sportowych i innych, szkoła zapewnienia im bezpieczeństwo, 

które uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami dyrektora szkoły i 

regulaminem wycieczek szkolnych. 

14. Każda impreza w szkole odbywa się za zgodą dyrektora szkoły i musi być zgłoszona.  

15. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią 

odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym dyrektor powierzył 

opiekę nad uczniami.  

16. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel ma obowiązek: udzielenia 

pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia dyrektora 

szkoły (lub upoważnionego nauczyciela) i rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu. 

Postępowanie w razie wypadku regulują odrębne przepisy. 

17. W szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie  

w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. 

18. Pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren 

placówki dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

19. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej ani  samodzielnie 

opuścić budynku szkoły w czasie trwania jego planowanych zajęć.  

20. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły (lub upoważnionego 

nauczyciela) w przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie szkoły 

znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.  

21. Dyrektor (lub upoważnionego nauczyciela) w trybie natychmiastowym zgłasza ten 

fakt policji oraz zawiadamia rodziców ucznia. 

22. Uczniowie pozostawiający rowery, motorowery, skutery przy budynku szkoły 

zobowiązani są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym 

publicznym miejscu.  

23. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony 

pojazd. Fakt kradzieży dyrektor szkoły zgłasza na policję. 

24. Uczniowie, którzy mają pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu 

po zakończeniu zajęć,  obowiązkowo,  niezwłocznie opuszczają teren szkoły. 



25. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia 

swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

26. Szkoła może pomóc w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie 

rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela 

podejmuje rada rodziców. 

 

 

§ 27 

 

1. W szkole prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia uczniom, 

pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły 

bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia budynku szkoły przed zagrożeniami. 

 

2. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w gabinecie dyrektora. 

 

 

§ 28 

 

1. Integralną częścią szkoły jest biblioteka, która służy realizacji programów 

nauczania, programu wychowawczo - profilaktycznego, edukacji kulturalnej, 

czytelniczej i informacyjnej uczniów oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli.  

 

2. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:  

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami 

informacyjno-komunikacyjnymi; 

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i 

społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i 

językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych 

oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-10-2017&qplikid=4186#P4186A7


5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

 

3. Korzystających z biblioteki szkolnej obowiązuje przestrzeganie następujących 

regulaminów:  

1) Regulaminu biblioteki. 

2) Regulaminu udostępniania i użytkowania darmowych podręczników,  materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych. 

 

4. Biblioteka szkolna służy: 

1) realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, 

2) rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań czytelniczych i potrzeb 

uczniów, 

3) wyrabianiu i pogłębianiu nawyku czytania i uczenia się, 

4) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

5) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

6) popularyzowania wiedzy o regionie, 

7) efektywnemu  posługiwaniu się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi, 

8) różnorodnym działaniom rozwijającym wrażliwość kulturową i społeczną jej 

użytkowników. 

 

5. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne, 

2) lektury podstawowe i uzupełniające, 

3) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, 

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży, 

6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, 

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, 

8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli, 

9) zbiory multimedialne, 

10) materiały regionalne i lokalne. 

 



6. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy 

szkoły i rodzice. 

 

7. Godziny pracy biblioteki szkolnej są dostosowane do potrzeb użytkowników. 

 

8. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który: 

1) zapewnia jej odpowiednie pomieszczenie, właściwe wyposażenie i środki 

finansowe na działalność,  

2) zatwierdza godziny jej otwarcia, 

3) zatwierdza plan pracy, 

4) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, 

5) wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz 

protokolarnego przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, 

6) zatwierdza regulamin biblioteki (wypożyczalni), 

7) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

   

9. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami i wychowawcami odbywa się 

przez: 

1) współpracę w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań 

czytelniczych uczniów, 

2) udostępnianie  dokumentów znajdujących się w bibliotece, w tym wypożyczenie 

uczniom bezpłatnych podręczników, materiały edukacyjne i przekazanie 

bezzwrotne materiałów ćwiczeniowych , 

3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego, 

4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów, 

5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów, 

6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki, 

7) informowanie nauczycieli o nowościach wydawniczych, 

8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów. 

 

10. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami 

odbywa się poprzez: 

1) wypożyczenie uczniom bezpłatnych podręczników, materiały edukacyjne 

i przekazanie bezzwrotne materiałów ćwiczeniowych, 



2) włączanie się w organizowane imprezy w środowisku lokalnym, 

3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom, 

4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci, 

5) organizację wycieczek do innych bibliotek, 

6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa, 

7) wspieranie działalności kulturalnej  na szczeblu miejskim, wojewódzkim, 

8) uczestnictwo w zajęciach, imprezach bibliotecznych przeprowadzanych przez 

instytucje kultury, 

9) udział w spotkaniach z pisarzami, 

10) udział w konkursach, wycieczkach, akcjach, projektach. 

 

11. Każdy użytkownik biblioteki jest zobowiązany do zwrotu w wyznaczonym 

terminie wypożyczonych dokumentów. Obowiązkowo przed zakończeniem roku 

szkolnego. każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zwrotu 

wypożyczonych woluminów lub dokumentów. 

 

12. Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej przeprowadzana jest metodą 

skontrum na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

13. Szczegółową organizację biblioteki, warunki i zakres współpracy z uczniami, 

nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami, cele i zadania nauczyciela – 

bibliotekarza określa regulamin oraz plan pracy biblioteki szkolnej. 

 

 

 § 29 

 

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

dzieci. 

2. Rodzice uczniów  mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych w szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów; 

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

postępów i przyczyn trudności w nauce; 



4) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swoich dzieci; 

5) opiniowania i wnioskowania w sprawach szkoły, zgodnie ze swoimi 

uprawnieniami. 

6) powiadomienia wychowawcy, pedagoga lub dyrektora szkoły o wszelkich 

zmianach związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem podczas dłuższej 

nieobecności rodziców; 

7) systematycznego wykazywania zainteresowania zachowaniem i postępami dziecka, 

odpowiadania na wezwania wychowawcy, pedagoga, dyrektora; 

8) współpracy w zakresie organizowania i realizacji pomocy psychologiczno  – 

pedagogicznej; 

9) zapoznawania się z wynikami śródrocznej i rocznej klasyfikacji; 

10) uczestnictwa w zebraniach z dyrektorem i wychowawcą; 

11) czuwania nad realizacją obowiązku szkolnego przez dziecko i usprawiedliwiania 

nieobecności zgodnie ze statutem regulaminem obowiązującym w szkole. 

 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 

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

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku 

szkolnego.  

 

  

§ 30 

 

1. Szczegółową współpracę z rodzicami określa przede wszystkim niniejszy statut oraz: 

1) Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły; 

2) Procedury udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

3) Procedury zapewniania bezpieczeństwa; 

4) Program doradztwa zawodowego. 
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§ 31 

 

1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.  

2. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego 

poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie 

konsekwencji dokonywanych wyborów.  

3. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów 

umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz 

wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym. 

4. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się 

przybliżyć poszczególne zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do 

różnorodnych zakładów i instytucji. 

5. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, 

rodzicami i nauczycielami.  

6. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są 

realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te 

zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii 

rady pedagogicznej. 

7. Program zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i 

stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z 

potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 32 

 

1. Prawa i obowiązki nauczyciela określą zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela. 

2. Szczegółowy zakres odpowiedzialności nauczycieli określa dyrektor szkoły w oparciu 

o przepisy prawa oświatowego. 

3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny. 

§ 33 

 

1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:  

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela; 

2) swobody w doborze i stosowaniu takich metod nauczania i wychowania, jakie 

uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne; 

3) wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację programu  dydaktyczno-

wychowawczego; 

4) wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) korzystania, z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych  

w związku z pełnieniem funkcji służbowych; 

6) pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach  

związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

 

2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  ma 

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

obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

 

3. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 
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zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę; 

2) kształtować u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią 

informatyczną i wykorzystywać ją na zajęciach przez siebie prowadzonych; 

3) udzielać uczniom pomocy w planowaniu własnego rozwoju oraz w osiąganiu 

postępów i sukcesów; 

4) uwzględniać w swojej pracy udzielanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych; 

5) zapewniać uczniom rozwój  zainteresowań i  uzdolnień; 

6) przestrzegać obowiązujących w szkole zasad oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów; 

7) przestrzegać praw dziecka i prawa ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich 

temat; 

8) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka; 

9) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów. 

10) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; 

11) rozpoznawać problemy  wychowawcze i psychologiczno-pedagogiczne uczniów, 

zgłaszać je wychowawcy oddziału, pedagogowi szkolnemu; 

12) chronić dane osobowe swoich uczniów; 

13) prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną zgodnie z przepisami prawa  

i zaleceniami dyrektora szkoły; 

14) rzetelne pełnić dyżury wg opracowanego harmonogramu; 

15) dbać o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 

16) wykonywać inne  zadania zlecone  przez dyrektora szkoły lub podjęte  z własnej 

inicjatywy za jego zgodą; 

17) dbać o godność i etykę zawodu nauczyciela. 

 

 

 

 



 

§ 34 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 

zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego 

oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

 

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub 

inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na 

wniosek zespołu.  

 

4. Zadania zespołów nauczycieli obejmują: 

1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;  

2) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i 

eksperymentalnych  programów nauczania; 

3) opracowanie wymagań edukacyjnych  wynikających z programów nauczania 

realizowanych w poszczególnych oddziałach; 

4) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć; 

5) diagnoza i analiza wyników egzaminów i sprawdzianów diagnostycznych. 

6) organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych, przedsięwzięć edukacyjnych na 

terenie szkoły;  

7) organizowanie  wewnątrzszkolnego  doskonalenia  zawodowego oraz doradztwa  

metodycznego dla  początkujących nauczycieli, 

8) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w 

szkole dla uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych 

wymagają wsparcia oraz diagnozowanie i rozwiązywanie problemów 

wychowawczych o skali ogólnoszkolnej; 

9) inne działania wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli.  

 

5. Zebrania zespołu są protokołowane. 

 

 



§ 35 

 

 

1. Nauczyciel - wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu 

uczniami. 

2. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów; przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły;  

2) współpracowanie z poradnią w procesie diagnostycznym i ewaluacji działań w 

szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w 

środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania 

ucznia oraz planowania dalszych działań;  

3) sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami;  

4) diagnozowanie środowiska, warunków życia i nauki swoich uczniów;  

5) rozwijanie u wychowanków  umiejętności rozwiązywania życiowych problemów;  

6) podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, wspierających ich 

rozwój intelektualny i emocjonalny; 

7) kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia 

odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym; 

8) nawiązanie i utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu 

ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych; 

9) informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy 

wychowawczych; 

10) prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły; 

11) opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego 

oddziału; 

12) analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej  

i opiekuńczej; 

13) zapoznaje i przypomina uczniom, w szczególności na początku roku szkolnego, 

zapisy statutu szkoły, programu wychowawczo – profilaktycznego i innej 

dokumentacji wewnątrzszkolnej; 



14) uświadamia uczniom wartość własnego zdrowia oraz konieczność troski o nie 

poprzez higienę i odpowiedni ubiór stosowny do pory roku; 

15) współpracowanie z biblioteką szkolną w propagowaniu czytelnictwa i 

egzekwowania przestrzegania jej regulaminu; 

16) współpracowanie z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, psychologiem, 

nauczycielami przedmiotów uczących w danym oddziale i rodzicami uczniów; 

17) decydowanie o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału; 

18) stwarzanie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom 

biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza 

szkołą; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników 

obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny. 

 

 

 

§ 36 

 

 

1. Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego należy: 

1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami; 

2) udzielanie porad  i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach 

rówieśniczych i środowiskowych; 

3) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych 

problemów wychowawczych i rodzinnych; 

4) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

związanych z etapem rozwojowym uczniów; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 



9) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań 

wychowawczych nauczycieli; 

10) organizowanie  i koordynowanie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego; 

11) wspieranie lub organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów 

znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej; 

12) współpracowanie z policją, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi, poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną oraz placówkami systemu opieki i pomocy 

społecznej; 

13) prowadzenie dokumentacji pedagoga.  

 

 

§ 37 

 

1. Do zadań bibliotekarza należy: 

    1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole, 

b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z 

wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji, 

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień,  poprzez naukę poszukiwania 

źródeł informacji  wykraczających poza program nauczania, 

d) wprowadzanie uczniów w świat literatury,  

e) wzbogacanie i ugruntowywanie zainteresowań czytelniczych uczniów, 

f) wyposażanie uczniów w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego 

odbioru utworów literackich, innych tekstów kultury, 

g) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu 

informacji na zadany temat, 

h) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, 

i) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów; 

   2) w zakresie prac organizacyjno – technicznych: 



a) gromadzenie, ewidencja i opracowanie  zbiorów (w tym podręczników i 

materiałów edukacyjnych z MEN), 

b) konserwacja i selekcja zbiorów, 

c) prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki (wydzielenie księgozbioru 

podręcznego, prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego), 

d) prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczny plany pracy, 

sprawozdania – śródroczne, na koniec roku szkolnego, statystyka czytelnicza: 

dzienna, miesięczna, okresowa, roczna), 

e) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

f) przygotowanie zbiorów do kontroli (skontrum), 

g) uzgadnianie z księgowością stanu majątkowego: wartościowego i ilościowego 

biblioteki.  

3)  udostępnianie książek i innych źródeł informacji: 

a) wypożyczanie bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 

wydawanie  bezzwrotne materiałów ćwiczeniowych w oparciu o regulamin, 

b) wypożyczanie i udostępnianie pozostałych dokumentów znajdujących się w 

bibliotece,  

 4)   tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną: 

a) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne, 

b) tworzenie kartotek, teczek tematycznych, 

c) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury, 

d) udzielanie porad bibliograficznych, 

e) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji, 

 

5)   rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie 

 nawyku czytania i uczenia się: 

a) imprezy, 

b) konkursy, 

c) wystawki, 

d) wycieczki 

e) akcje 

 



6)   organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną: 

a) wycieczki edukacyjne, 

b) koła zainteresowań,   

c) spotkania i imprezy edukacyjne 

 

7)   współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:  

a) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań, 

c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów,  olimpiad przedmiotowych, 

egzaminów, 

d) informacja o aktywności czytelniczej, 

e) na okres ferii i wakacji możliwość wypożyczenia książek. 

 

 

§ 38 

 

1. Do zadań opiekuna dowożonej młodzieży należy: 

1) Ustalanie w porozumieniu z rodzicami uczniów i kierowcą dodatkowych 

przystanków z zachowaniem zasad BHP i prawa o ruchu drogowym. 

2) Kontynuowanie jazdy po każdym zatrzymaniu autobusu.  

3) Nadzór nad punktualnym przejazdem pomiędzy przystankami /niewyruszanie                         

z przystanków przed ustaloną godziną wyjazdu/. 

4) Utrzymanie dyscypliny w pojeździe: 

a) sprawdzenie obecności uczniów przy każdorazowym wsiadaniu i wysiadaniu z 

autobusu, 

b) odnotowanie uwag o obecności i zachowaniu uczniów w prowadzonym w tym 

celu zeszycie, który będzie przedkładany cotygodniowo do wglądu dyrektora 

szkoły podstawowej. 

5) Uczulenie uczniów na zachowanie bezpieczeństwa w autobusie i ryzyko wypadku 

podczas nieostrożnego zamykania drzwi oraz przechodzenia za i przed autobusem 

/do momentu odjazdu autobusu uczniowie pozostają po prawej stronie drogi/. 

6) Odprowadzenie uczniów do szkoły i przyprowadzenie do autobusu.  



7) Bezzwłoczne informowanie dyrektora szkoły podstawowej o zaistniałym wypadku 

podczas dowozu uczniów, bądź rodziców uczniów, a w razie potrzeby wezwanie 

pogotowia ratunkowego. 

8) Wydawanie posiłków oraz mleka uczniom.  

 

2. Do zadań sekretarza szkoły należy: 

1) Organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie 

korespondencji, pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, 

interesantami. Właściwa, taktowna informacja. Rzetelne i terminowe 

przekazywanie informacji służbowych dyrektorowi. 

2) Sporządzanie sprawozdań GUS. 

3) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, kontrola zgodności inwentarza z zapisami                       

w księgach.  

4) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.  

5) Prowadzenie archiwum szkolnego. 

6) Zakup materiałów biurowych, druków ścisłego zarachowania, dzienników 

lekcyjnych, arkuszy ocen. 

7) Przygotowywanie projektów pism na zlecenie Dyrektora. 

8) Prowadzenie ewidencji znaczków i sporządzanie sprawozdania z ich 

wykorzystania. 

9) Informowanie Dyrektora Szkoły Podstawowej o zauważonych problemach z 

realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów. 

10) Prowadzenie rejestru absolwentów.  

11) Wystawianie uczniom nowych legitymacji oraz ich przedłużanie. 

12) Sporządzanie odpisów i duplikatów świadectw oraz innych dokumentów dla 

uczniów, zgodnie z przepisami prawa.  

13) Wystawianie zaświadczeń i prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń. 

14) Dbanie o właściwe przechowywanie i korzystanie z pieczęci oraz dokumentacji 

szkolnej. 

15) Prowadzenie dokumentacji stypendiów uczniowskich. 

16) Sporządzanie sprawozdań z dożywiania uczniów. 



17) Prowadzenie ewidencji zwolnień uczniów z niektórych zajęć, przygotowywanie 

projektów decyzji dla Dyrektora Szkoły Podstawowej. 

18) Zbieranie składek od uczniów na zlecenie i z upoważnienia Rady Rodziców.  

19) Wykonywanie innych czynności  zleconych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w toku bieżącej pracy. 

20) Kontrola terminowości wykonywania badań profilaktycznych przez pracowników 

Szkoły Podstawowej oraz wydawanie skierowań na badania. 

21) Prowadzenie ewidencji obecności pracowników (listy obecności i karty  czasu 

pracy) oraz ewidencja urlopów i zwolnień, przygotowywanie planu urlopów 

pracowników obsługowych. 

22) Wystawianie delegacji służbowych pracownikom i prowadzenie ich ewidencji.  

 

 

3. Do zadań sprzątającej w sali gimnastycznej należy: 

1) Utrzymanie w czystości ustalonych z przełożonym odpowiednich sal oraz 

korytarzy szkolnych. 

2) Pielęgnowanie rabat kwiatowych na terenie szkoły. 

3) Wypożyczanie i odbiór sprzętu w przypadku użyczania sali gimnastycznej osobom                              

„z zewnątrz” w godzinach swojej pracy. 

4) Prowadzenie dokumentacji związanej z użyczaniem sali gimnastycznej osobom                         

„z zewnątrz”. 

5) Wykonywanie dodatkowych prac zleconych przez dyrektora szkoły w ramach 

ustalonych godzin pracy.  

 

 

4. Do zadań sprzątającej w budynku szkolnym należy: 

1) Utrzymanie w czystości ustalonych z przełożonym odpowiednich sal oraz 

korytarzy szkolnych. 

2) Pielęgnowanie rabat kwiatowych na terenie szkoły. 

3) Wykonywanie dodatkowych prac zleconych przez dyrektora szkoły w ramach 

ustalonych godzin pracy. 

 

 

 



5. Do zadań woźnego konserwatora należy: 

1) Sprawowanie opieki nad urządzeniami (kotłownia) i sprzętem szkolnym. 

2) Utrzymanie pomieszczenia kotłowni w należytym porządku. 

3) bieżące naprawy sprzętu i urządzeń szkolnych. 

4) Utrzymanie obejścia szkolnego (zamiatanie obejścia, odśnieżanie chodnika, 

schodów i parkingu). 

5) Koszenie trawy na terenie działki szkolnej. 

6) Kontrola szatni szkolnych (zabezpieczenie). 

7) Drobne prace naprawcze i malarskie. 

8) Pomoc opiekunom dowożonej młodzieży przy bezpiecznym wysiadaniu uczniów                    

z autobusu szkolnego.  

 

 

Rozdział 7 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

- zasady wewnątrzszkolnego oceniania 

 

 

§ 39 

 

1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego 

określenia, należy przez to rozumieć obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

zajęcia religii lub etyki. 

 

§ 40 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych  ocen śródrocznych i rocznych,  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych , a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,  
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5) ustalanie rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

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

 

2. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do:  

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

- w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły. 

 

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 

oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  

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

postępach w tym zakresie; 

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

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

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

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
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6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 41 

 

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

rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 

ich rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

 

 

§ 42 

 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne,  

b) końcowe. 

 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 

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

jak powinien dalej się uczyć.  
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3. Podczas wystawiania ocen bieżących dopuszcza się dodawanie „+” i „-” jako 

dodatkową informację dla ucznia, jego rodzica i nauczyciela o stopniu opanowania 

wiadomości i umiejętności na daną ocenę 

 

4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę, 

udostępnia sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację 

dotyczącą oceniania ucznia. 

1) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane:  

a) uczniowi podczas lekcji, na których następuje omawianie prac,  

b) w przypadku  nieobecności ucznia  – w umówionym terminie i miejscu określonym  

przez nauczyciela oraz w obecności nauczyciela danego przedmiotu; 

c) jego rodzicom podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych  konsultacji lub w 

umówionym terminie i miejscu określonym przez nauczyciela w obecności 

nauczyciela danego przedmiotu.  

2) Z udostępnionej dokumentacji uczeń lub rodzić mają prawo sporządzić notatki. 

Nie dopuszcza się fotografowania, kserowania i wynoszenia poza teren szkoły 

jakiejkolwiek części udostępnionej do wglądu dokumentacji. 

  

 

§ 43 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
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1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;  

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

orzeczenia;  

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń  fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

 

 

§ 44 

 

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

przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

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

fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia 

w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

 

2. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie 

do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel 

prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.  

 

 



§ 45 

 

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

zajęciach wychowania  fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

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

opinii.  

 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 1-2, 

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 

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

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu 

edukacyjnego na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika 

potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.  

 

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego 

wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, 

zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.  

 

 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

 



7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

 

 

§ 46 

 

1. Śródroczne,  roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

w stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący – 6;  

2) stopień bardzo dobry – 5;  

3) stopień dobry – 4;  

4) stopień dostateczny – 3;  

5) stopień dopuszczający – 2;  

6) stopień niedostateczny – 1. 

 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5.  

 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 6. 

 

4. Ustala się następujące kryteria ocen w zakresie wiadomości i umiejętności: 

 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie:  

a) wiadomości: 

- wykracza poza podstawy programowe danego szczebla nauczania 

- dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem samodzielnych poszukiwań i 

przemyśleń 

- łączy wiedzę z różnych przedmiotów 

b) umiejętności: 

- uczeń potrafi korzystać z różnych źródeł informacji i potrafi samodzielnie zdobywać 

wiadomości 

- systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, korzystając z różnych źródeł informacji                  

(odpowiednio do wieku) 



- samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy zarówno w czasie lekcji jak i w pracy 

pozalekcyjnej 

- bierze aktywny udział w konkursach, w których wymagana jest wiedza oraz odnosi 

w nich sukcesy 

- jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach  poznawczych 

i dydaktycznych 

- wyraża samodzielny krytyczny stosunek do określonych zagadnień, potrafi udowodnić 

swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji i będącej skutkiem nabytej 

samodzielnie wiedzy 

- na lekcjach jest bardzo aktywny. 

  

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a) wiadomości:  

- w stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy 

- wykorzystuje różne źródła wiedzy 

- posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w różnych sytuacjach 

- łączy wiedzę z pokrewnych przedmiotów 

b) umiejętności: 

- sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł 

informacji 

- potrafi, korzystając ze wskazówek nauczyciela, dotrzeć do innych źródeł wiadomości 

- samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując 

się nabytymi umiejętnościami 

- bierze udział w konkursach wymagającej dodatkowej wiedzy i umiejętności 

- rozwiązuje zadania dodatkowe 

- potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując 

wiedzę przewidzianą programem nauczania nie tylko  z jednego przedmiotu 

- jest aktywny na lekcjach. 

  

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a) wiadomości: 

- ma niewielkie braki, zna definicje fakty i pojęcia 

- stosuje język przedmiotu 

b) umiejętności: 



- potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji 

- inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązać zadania o pewnym 

stopniu trudności 

- rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe 

- poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych 

- potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych 

- wykazuje się aktywnością na lekcjach. 

 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a) wiadomości: 

- wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna 

- opanował podstawowe fakty i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych 

zagadnień 

b) umiejętności: 

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł  informacji 

- potrafi samodzielnie wykonać proste zadania 

- wyrywkowo stosuje wiedza w sytuacjach typowych 

- jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna. 

 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w zakresie: 

a) wiadomości: 

- ma duże trudności w opanowaniu wiedzy wynikające z braku podstaw, ale braki te 

można usunąć w dłuższym okresie czasu systematycznie pracując  

b) umiejętności: 

- jego postawa na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany jest w stanie przy 

pomocy nauczyciela wykonać proste zadania, wymagające zastosowania podstawowych 

umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym etapie. 

 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który w zakresie wiadomości i 

umiejętności nie spełnił kryteriów wymagań przewidzianych co najmniej na 

ocenę dopuszczającą. 

 



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

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

są ocenami opisowymi. 

 

 

§ 47 

 

1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje: 

1) obiektywizm; 

2) indywidualizacja; 

3) konsekwencja; 

4) systematyczność; 

5) jawność. 

 

2. Każdy dział programowy kończy się sprawdzianem pisemnym (testem, pracą 

pisemną). 

 

3. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące sprawdzianów, testów, prac 

klasowych. 

1) Terminy sprawdzianów (testów, prac klasowych), są wpisywane do dzienników            

z tygodniowym wyprzedzeniem. 

2) W ciągu tygodnia mogą odbyć się nie więcej niż trzy (3), pisemne sprawdziany 

wiadomości (testy, prace klasowe). 

3) Sprawdziany wiadomości (testy, prace klasowe), powinny być sprawdzone, 

zgodnie z przedmiotowymi i statutowymi zasadami oceniania i terminie dwóch (2) 

tygodni omówione na lekcji i udostępnione uczniom do wglądu. 

4) Krótkie sprawdziany – kartkówki, sprawdzające bieżącą wiedzę i przygotowanie  

uczniów z ostatnich trzech, czterech tematów lub zagadnień, mogą odbywać się bez 

zapowiedzi i trwać nie dłużej niż dwadzieścia (20) minut.  

5) Jeżeli znajomość terminów sprawdzianów pisemnych, będzie przez uczniów 

wykorzystywana do ich unikania, nauczyciel ma prawo do wyznaczenia 

sprawdzianu dla ucznia lub grupy uczniów w dowolnym, wybranym przez siebie 

dniu lub do niepodawania uczniom terminów sprawdzianów (testów, prac 

pisemnych). 



6) W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, ustala się z uczniami 

ponowny termin pracy, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie. 

7) Sprawdzian pisemny (test, praca klasowa), powinien być poprzedzony 

powtórzeniem i podaniem zakresu materiału. 

8) Przy ocenianiu sprawdzianów pisemnych (testów), obowiązują następujące zasady 

ustalania ocen: 

 

Ocena ze sprawdzianu wyrażona 

stopniem 

% liczba punktów możliwych do 

uzyskania 

Celujący – 6 

Bardzo dobry – 5 

Dobry – 4 

Dostateczny – 3 

Dopuszczający – 2 

Niedostateczny – 1 

Powyżej 100% 

91 – 100 % 

76 – 90 % 

51 – 75 % 

41 – 50% 

0 – 40% 

 

 

§ 48 

 

1. Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie PPP mają prawo do indywidualnego  

traktowania na zajęciach w pracach domowych i sprawdzianach wiadomości. 

2. Przy ocenianiu sprawdzianów pisemnych (testów), ucznia z opinią PPP  o 

dostosowaniu wymagań  obowiązują następujące zasady ustalania ocen: 

 

Ocena ze sprawdzianu wyrażona 

stopniem, ucznia z opinia o dostosowaniu 

wymagań 

% liczba punktów możliwych do 

uzyskania 

Celujący – 6 

Bardzo dobry – 5 

Dobry – 4 

Dostateczny – 3 

Dopuszczający – 2 

Niedostateczny – 1 

Powyżej 100% 

86 – 100 % 

66 – 85 % 

46 – 65 % 

31 – 45% 

0 – 30% 

 

 

 

 



§ 49 

 

1. Przygotowanie uczniów do zajęć jest sprawdzane na każdej lekcji w formie ustnej lub 

pisemnej. 

2. Prace domowe są sprawdzane ilościowo na każdej lekcji, zaś jakościowo w miarę 

potrzeb. 

3. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych po dłuższym 

zwolnieniu lekarskim (co najmniej tygodniowym) oraz jeden raz w półroczu – bez 

podania przyczyny nieprzygotowania się. Zgłoszenie nieprzygotowania w ww. 

okolicznościach nie pociąga za sobą wpisania do dziennika oceny niedostatecznej. 

4. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do zajęć, jeśli był zapowiedziany sprawdzian 

wiadomości (test, praca klasowa), po poproszeniu ucznia do odpowiedzi ustnej, bądź 

informacji o kartkówce; wyjątek stanowi dłuższa nieobecność (co najmniej 

tygodniowa), spowodowana chorobą. 

5. W wypadku zaległości spowodowanych dłuższą nieobecnością nauczyciela, uczniowie 

mają prawo do wyrównania powstałych braków w wiadomościach i umiejętnościach,              

w zakresie i według form ustalonych przez nauczyciela. 

6. Przygotowanie się do konkursów przedmiotowych (za wyjątkiem sportowych), przed 

eliminacjami rejonowymi, powiatowymi lub wojewódzkimi, daje uczniom, biorącym            

w nich udział, prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów nauczania, 

dzień przed i dzień po konkursie.  

7. Uczniowie biorący udział w eliminacjach konkursów wymienionych w pkt. 6 są 

zobowiązani do poinformowania uczących o zaistniałej sytuacji i uzyskanie 

potwierdzenia udziału od nauczyciela prowadzącego lub wychowawcy klasy. 

8. Na sobotę i niedzielę oraz okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się dodatkowych 

prac domowych uczniom, chyba, że wyrażą zgodę lub chęć. 

9. Jeżeli przedmiot jest realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo, ocena 

śródroczna lub roczna może być wystawiona, z co najmniej trzech (3) ocen 

cząstkowych, w tym najmniej jedna (1) ocena za sprawdzian pisemny; jeżeli przedmiot 

realizowany jest w wymiarze większym niż jednej godziny tygodniowo, ocena 

śródroczna lub roczna może być wystawiona, z co najmniej pięciu (5) ocen 

cząstkowych, w tym co najmniej dwie (2) oceny za sprawdziany pisemne. 

 

 



§ 50 

 

Warunki i formy poprawiania osiągnięć uczniów. 

1. Po każdym sprawdzianie wiadomości (teście sprawdzającym, pracy klasowej), 

dokonuje się analizy jakościowej i omówienia wyników sprawdzianu. 

2. Uczeń nieobecny w szkole w dniu sprawdzianu z przyczyn usprawiedliwionych, pisze 

go lub odpowiada ustnie z zakresu  treści  go obejmujących,  w innym terminie 

ustalonym przez nauczyciela.  

3. Uczeń nieobecny w szkole w dniu sprawdzianu z przyczyn nieusprawiedliwionych 

(wagary, celowe unikanie zajęć), nie ma możliwości pisania go lub ustnych 

odpowiedzi z jego zakresu  w innym terminie, a brak ocen może dać podstawy do jego 

niesklasyfikowania. 

4. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik sprawdzianu wiadomości (testu, pracy 

klasowej) w okresie dwóch (2) tygodni od dnia jego omówienia. 

5. Poprawa oceny odbywa się w tej  formie,  w wyniku której została uzyskana lub o 

formie poprawy decyduje nauczyciel po uzgodnieniu z zainteresowanym uczniem. 

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia, trwającej dużej niż dwa 

tygodnie, uczeń ustala z nauczycielami poszczególnych przedmiotów sposób 

uzupełnienia wiadomości i uzyskania ocen bieżących. 

7. Prawo do poprawy oceny zwiększa się uczniom, których nieobecności 

usprawiedliwione na zajęciach lekcyjnych danego przedmiotu przekraczają 30% zajęć 

w danym półroczu. 

8. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania ocen wpisuje się do dziennika 

papierowego  za oceną otrzymana poprzednio, ze wskazaniem na niego np. strzałką, 

zaś w dzienniku elektronicznym w miejscu oceny uzyskanej poprzednio. 

1) Jeżeli uczeń podczas poprawy uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień 

wykorzystywany jest tylko do oceny systematyczności pracy ucznia. 

 

 

§ 51 

 

1. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według 

następującej skali:  

1) wzorowe;  



2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

 

2. Śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia 

następujące podstawowe obszary:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

 

3. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:  

1) Wzorową ocenę otrzymuje uczeń, który: 

 wykazuje rzetelny stosunek do pracy i nauki;  

 mobilizuje innych oraz przejawia własną inicjatywę; 

 nie spóźnia się na lekcje; 

 nie ma godzin nieusprawiedliwionych; 

 jest inicjatorem akcji charytatywnych, niosących pomoc niepełnosprawnym, 

ubogim; 

 angażuje się w działalność organizacji szkolnych; 

 dba o poszanowanie mienia szkolnego; 

 potrafi zwrócić uwagę kolegom niszczącym mienie szkoły; 

 jest koleżeński, pomaga uczniom słabszym; 

 swoim zachowaniem przyczynia się do rozsławienia imienia szkoły; 

 w twórczy sposób dba o zachowanie tradycji szkoły; 

 współtworzy uroczystości szkolne; 

 reprezentuje szkołę na uroczystościach zewnętrznych; 



 posługuje się poprawną, piękną polszczyzną (bez wulgaryzmów)  w szkole i 

poza szkołą; 

 zwraca uwagę innym uczniom, którzy używają wulgaryzmów; 

 przestrzega innych przed łamaniem zasad bhp; 

 przeciwdziała sytuacjom konfliktowym;  

 szanuje zdrowie swoje i innych; 

 w każdej sytuacji przestrzega zasad kulturalnego zachowania; 

 troszczy się o właściwe zachowanie innych; 

 zawsze okazuje szacunek pracownikom szkoły, osobom starszym, rodzicom i 

rówieśnikom zarówno w szkole jak i poza nią; 

 reaguje na niewłaściwe zachowania kolegów. 

 

2) Bardzo dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który: 

 wykazuje pełną odpowiedzialność za powierzone obowiązki; 

 chętnie podejmuje prace społeczne; 

 systematycznie przygotowuje się do lekcji; 

 może posiadać trzy (3) spóźnienia; 

 angażuje się w działalność samorządu klasowego; 

 jest koleżeński; 

 szanuje mienie szkoły. 

 dobrze wyraża się o szkole, pracownikach i uczniach; 

 chętnie podejmuje się powierzonych zadań na uroczystościach szkolnych; 

 posługuje się poprawnym językiem w szkole i poza szkołą; 

 ściśle przestrzega zasad BHP; 

 podejmuje próby mediacji w sytuacjach konfliktowych; 

 przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą; 

 do pracowników szkoły, osób starszych, rodziców i rówieśników odnosi się z 

należnym szacunkiem. 

 

3) Dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który: 

 w sposób zadowalający wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

 bierze udział w pracach na rzecz klasy lub szkoły; 

 nie posiada godzin nieusprawiedliwionych; 



 może posiadać do 5 spóźnień; 

 szanuje mienie szkoły; 

 jest koleżeński; 

 nie zajmuje stanowiska w kwestiach dobrego imienia szkoły; 

 niechętnie podejmuje powierzone mu obowiązki na uroczystościach szkolnych; 

 sporadycznie używa słów niecenzuralnych; 

 zna zasady BHP i przestrzega je; 

 nie uczestniczy w bójkach; 

 nie stosuje używek; 

 podporządkowuje się normom kulturalnego zachowania; 

 jego stosunek do nauczycieli i kolegów nie budzi zastrzeżeń. 

 

4) Poprawną ocenę otrzymuje uczeń, który: 

 sporadycznie nie wypełnia obowiązków szkolnych; 

 rzadko uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły; 

 ma pojedyncze godziny nieusprawiedliwione (do 7 godzin); 

 może mieć 7 spóźnień; 

 nie dba o mienie szkoły; 

 jest niekoleżeński; 

 sprawy dobrego imienia szkoły są mu obojętne; 

 odmawia czynnego udziału w uroczystościach szkolnych; 

 sporadycznie używa wulgaryzmów w szkole i poza nią, ale reaguje na 

upomnienia; 

 sporadycznie nie przestrzega zasad BHP, co nie zagraża zdrowiu innych; 

 w sposób rażący nie łamie norm kultury bycia; 

 zdarza mu się niewłaściwie zachować wobec nauczycieli  i kolegów. 

 

5) Nieodpowiednią ocenę otrzymuje uczeń, który: 

 często nie wypełnia obowiązków ucznia; 

 nie uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły; 

 posiada godziny nieusprawiedliwione (do 3 dni); 

 może mieć nie więcej niż 10 spóźnień;  



 bezmyślnie niszczy mienie szkoły; 

 nie jest lubiany przez kolegów ze względu na swoje zachowanie 

 narusza dobre imię szkoły, rozpowszechniając niesprawdzone informacje; 

 zakłóca przebieg uroczystości szkolnych, wycieczek; 

 używa wulgaryzmów w szkole i poza szkołą; 

 utrudnia przestrzeganie zasad BHP i sam łamie zasady bezpiecznego 

zachowania;  

 bierze udział w bójkach; 

 sięga po używki; 

 celowo nie stosuje się do zaleceń dotyczących kulturalnego zachowania się; 

 nie okazuje szacunku nauczycielom i kolegom. 

 

6) Naganną ocenę otrzymuje uczeń, który: 

 lekceważy obowiązki szkolne; 

 zniechęca innych do pracy; 

 często wagaruje; 

 wchodzi w konflikt z prawem; 

 posiada ponad 10 spóźnień; 

 ma ponad 19 godzin nieusprawiedliwionych; 

 złośliwie niszczy mienie szkoły i namawia innych do podobnych zachowań; 

 swoją postawą wpływa destrukcyjnie na społeczność szkolną; 

 swoim zachowaniem zniesławia imię szkoły; 

 nagminnie używa wulgaryzmów i przekleństw; 

 w wulgarny sposób obraża nauczycieli i kolegów; 

 łamie zasady bezpiecznego zachowania w szkole i w drodze do szkoły; 

 prowokuje bójki; 

 jest agresywny; 

 swoim zachowaniem zagraża zdrowiu innych; 

 stosuje lub rozprowadza używki. 

 świadomie, celowo i w rażący sposób łamie zasady kulturalnego zachowania się 

w szkole i poza szkołą; 

 nie reaguje na upomnienia nauczycieli – wychowawców; 



 lekceważy, szydzi z innych oraz namawia do tego kolegów. 

 

 

§ 52 

 

1. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1) śródrocznej i rocznej,  

2) końcowej. 

 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania 

 

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, 

na tydzień  przed zebraniem rady pedagogicznej 

 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z 

zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

5. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, a śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania - 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pracowników szkoły, 

uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

 

6. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia 

edukacyjne.  

 

7. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie 

ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły. 
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8. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole jest 

dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.  

 

9. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala wychowawca 

klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej klasy 

oraz ocenianego ucznia, a w przypadku gdy w szkole jest dodatkowo zatrudniony 

nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym po 

zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

 

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

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych 

zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

 

 

§ 53 

 

1. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca 

oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych 

ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis oceny w odpowiednim miejscu dziennika 

oraz e-dziennika. Informacja do rodziców winna mieć formę pisemną  i znajdować 

się w dokumentacji wychowawcy klasowego. 
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2. W przypadku przewidywanej dla ucznia śródrocznej, rocznej i końcowej 

niedostatecznej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nagannej oceny 

zachowania ucznia, bądź jego nieklasyfikowania, powinni być o tym 

poinformowani rodzice ucznia na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnej rady 

pedagogicznej. Informacja winna mieć formę pisemną skierowaną do rodziców i 

znajdować się w dokumentacji wychowawcy klasowego.  

 

3. Ustalona przez nauczyciela ocena z przedmiotu jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

możliwości przystąpienia do sprawdzianu wiadomości i umiejętności.  

 

4. Ustalona przez nauczyciela przedmiotu, niedostateczna ocena klasyfikacyjna może 

być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

 

§ 54 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej 

połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja.  

 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.  

 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.  

 

 

§ 55 

 

1. 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. 
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2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 1, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie dłuższym 

niż do końca czerwca danego roku szkolnego.  

 

 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

 

4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. .  

 

5. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

 

6. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, 

który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako 

przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z 

języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela 

danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły.  

 

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w 

ciągu jednego dnia.  

 

8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 

– rodzice ucznia.  

 

9. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;  
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3) termin egzaminu;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

 

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z 

zastrzeżeniem   możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego, o którym 

mowa w § 56 lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w § 58 

przeprowadzanego według procedur zawartych w  odrębnych przepisach. 

 

§ 56 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych 

albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.   

 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  

 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w 

skład której wchodzą: 

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

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

 

8. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

 

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

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

następnego roku szkolnego. 

 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem możliwości przystąpienia do sprawdzianu, o którym 

mowa w § 58 i zdawania egzaminu sprawdzającego. Termin zgłaszania zastrzeżeń 

wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

 

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

programowo wyższej i powtarza  klasę.   
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13. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 

ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

 

§ 57 

 

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:  

1) egzaminu klasyfikacyjnego,  

2) egzaminu poprawkowego,  

3) zastrzeżeń,  

4) oceniania ucznia, inna niż wymieniona w pkt 1-3 

- jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.  

 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, 

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu (procedur) 

ustalania tych ocen.  

 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

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

edukacyjnych. 

 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

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

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 

danych zajęć edukacyjnych; 

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

klasyfikacyjną zachowania. 
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§ 58 

 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i 

ustnej.  

 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych.  

 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z 

uczniem i jego rodzicami. 

 

4. W skład komisji, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

wchodzą:  

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

przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

 

6. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności:  

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin sprawdzianu;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania sprawdzające;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  
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7. Do protokołu, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego.  

 

8. W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:  

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

przewodniczący komisji;  

2) wychowawca oddziału;  

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;  

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;  

6) przedstawiciel rady rodziców.  

 

9. Komisja, o której mowa w ust. 8 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego komisji. 

 

10. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 8 sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności:  

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

2) termin posiedzenia komisji;  

3) imię i nazwisko ucznia;  

4) wynik głosowania;  

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

 

11. Protokoły, o których mowa w ust. 6 i 8, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.  

 

12. 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 negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, jeżeli 
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dotyczy to jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, według procedur i terminów 

ustalonych dla tego egzaminu. 

 

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

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

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

 

 

§ 59 

 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne, pozytywne oceny 

klasyfikacyjne. 

 

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję 

do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

 

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

średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

 

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

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, 

uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

 

5. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej 

klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania 

oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w 
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programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

 

6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.  

 

 

§ 60 

 

1. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej     oraz 

1) roczne  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych     oraz 

2) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.  

 

2. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

 

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

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę 

klasyfikacyjną zachowania.  

 

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

średniej ocen, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

 

5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej czy końcowej dokonuje 

się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym. 

 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-10-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-10-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-10-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-10-2017&qplikid=1#P1A6


§ 61 

 

1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych 

zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną 

 

2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową 

ocenę klasyfikacyjną.  

 

§ 62 

 

1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

 

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

 

§ 63 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:  

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

 

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

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,  
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3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 i 2, 

powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym 

powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.  

 

  

 

Rozdział 8 

Uczniowie szkoły 

 

§ 64 

 

1.  Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. 

 

§ 65 

 

1. Do Szkoły Podstawowej w Karwodrzy uczęszczają uczniowie po ukończeniu trzeciej 

klasy szkoły podstawowej. Nauka trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 18 roku życia. 

 

2. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym dyrektor szkoły przyjmuje wszystkich uczniów 

zamieszkujących w obwodzie szkoły. Jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają, na 

pisemny wniosek rodziców, może przyjąć ucznia z innego obwodu.  

 

§ 66 

 

1. Uczeń ma prawo w szczególności do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i 

poszanowanie jego godności; 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 
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4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a 

także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce – zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów; 

7) pomocy w wypadku trudności w nauce; 

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

księgozbioru biblioteki szkolnej podczas zajęć pozalekcyjnych – tylko za zgodą i w 

obecności nauczyciela; 

9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  w 

organizacjach działających w szkole; 

10)  korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego; 

11) udziału w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”, na podstawie pisemnej 

deklaracji rodziców ucznia; 

12) do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych. 

 

§ 67 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie i innych 

regulaminach warunkujących życie szkoły, a w szczególności: 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, m.in.: 

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

poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,  

b) punktualnego przybywania na zajęcia – za spóźnienie uznaje się nieobecność ucznia na 

lekcji do 5 minut od wejścia pozostałych uczniów do sali 

c) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: zachowywania podczas 

lekcji należytej uwagi, nierozmawiania z innymi uczniami, zabierania głosu tylko po 

upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, 

d) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych 

przez nauczyciela do wykonania w domu, 

 



2) usprawiedliwiania nieobecności w szkole: 

a) podstawą usprawiedliwienia nieobecności ucznia jest:  

- pisemne (w formie papierowej albo w dzienniku elektronicznym) lub ustne 

usprawiedliwienie przez rodziców przy nieobecności do dwóch tygodni;  

- zwolnienie lekarskie przy dłuższej nieobecności. 

b) usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od 

powrotu ucznia do szkoły. 

 

3) przestrzegania zasad ubierania się na terenie szkoły: 

 

a) podczas uroczystości szkolnych - tj.: Rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Edukacji 

Narodowej, Rocznica Odzyskania Niepodległości, egzamin kończący szkołę, Święto 

Konstytucji Trzeciego Maja, Zakończenie roku szkolnego - uczniów obowiązuje  

odświętny strój szkolny, tzn.: biała bluzka lub koszula z co najmniej krótkim rękawem, 

czarna lub granatowa spódnica albo sukienka sięgająca przed kolana (nie mini) lub 

dłuższa, długie czarne lub granatowe spodnie; ciemna marynarka lub sweter; buty na 

płaskim lub niewysokim obcasie; 

 

b) strój szkolny powinny stanowić: spodnie długie lub sięgające co najmniej do kolan; 

spódnica (sukienka) sięgająca przed  kolana (nie mini) lub dłuższa; koszulki, bluzy, 

bluzki z co najmniej krótkim rękawem, nieprzezroczyste, zakrywające ramiona, dekolt, 

plecy, sięgające do bioder, bez nadruków obraźliwych, prowokacyjnych, wywołujących 

agresję, związanych z subkulturami młodzieżowymi; 

 

c) dopuszczalne jest noszenie w uszach dyskretnych kolczyków, a na szyi, na palcach i 

przegubach dłoni delikatnych ozdób; biżuteria oraz wszelkie elementy ozdobne nie 

mogą mieć żadnych oznak subkulturowych ani agresywnych akcentów; 

 

d) w szkole obowiązuje zakaz stosowania ostrego i wyzywającego makijażu, farbowania 

włosów, malowania paznokci na jaskrawe i rzucające się w oczy kolory; paznokcie 

powinny mieć bezpieczną długość; 

 

e) długie włosy powinny być tak ułożone, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji; 

 



f) uczniowie zobowiązani są do noszenia w szkole obuwia zamiennego; 

 

4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: 

a) na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz używania  telefonów komórkowych i 

innych urządzeń elektronicznych   

b) przyniesione, na własną odpowiedzialność, przez uczniów telefony lub inne urządzenia 

muszą być na czas pobytu uczniów w szkole pozostawione  w szatni, w indywidualnych 

szafkach uczniowskich; 

c) naruszenie przez ucznia zasad  używania telefonów komórkowych  i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły spowoduje zabranie telefonu lub innego urządzenia do 

„depozytu”, do czasu odebrania go osobiście przez rodziców; 

 

5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów. 

 

2. Uczeń  ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

1) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

2) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

3) szanować poglądy i przekonania innych, 

4) szanować godność i wolność drugiego człowieka,  

5) dbać o piękno mowy ojczystej, 

6) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie 

pić alkoholu, nie używać e-papierosów, narkotyków ani innych środków 

odurzających. 

 

3. W przypadku stwierdzenia występowania na terenie szkoły warunków 

naruszających bezpieczeństwo, narażających na przemoc, uzależnienie, 

demoralizację oraz innych przejawów patologii społecznej, każdy uczeń ma prawo 

i obowiązek do bezpośredniego poinformowania o nich wychowawcę, pedagoga 

szkolnego, dyrektora szkoły lub innego nauczyciela. 

 



4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika albo 

materiału edukacyjnego przez ucznia, jego rodzic jest zobowiązany do zwrotu 

kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.   

 

5. Uczeń ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie poza szkołą. 

 

 

§ 68 

 

1.  Nagrodę może otrzymać uczeń, zespół klasowy lub grupa uczniów. 

 

2.  Nagroda może być przyznana za: 

1) osiągnięcia w nauce 

2) pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły, organizacji szkolnej, środowiska 

3) udział i sukcesy osiągnięte w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp. 

4) 100% frekwencję. 

5) czytelnictwo 

6) dzielność i odwagę. 

 

4. Nagroda może być udzielona w następującej formie: 

1) wyróżnienia/pochwały udzielonej wobec klasy przez nauczyciela lub wychowawcę 

2) wyróżnienia/pochwały udzielonej wobec klasy, szkoły przez dyrektora 

3) nagrody  rzeczowej – np. upominek, książka, 

4) listu pochwalnego/ gratulacyjnego dla ucznia lub jego rodziców  

5) sfinansowania lub dofinansowania dla wyróżnionych wyjazdów i imprez 

6) innego  wyróżnienia i nagrody ustalonych  przez władze szkoły (np. dyplomy 

uznania). 

 

5. Nagroda rzeczowa za wyniki w nauce może być udzielona po uzyskaniu w klasyfikacji 

rocznej lub końcowej średniej ocen z przedmiotów edukacyjnych co najmniej 5,0 oraz 

wzorowego lub bardzo dobrego zachowania   

 

6. Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć: 



1) dyrektor 

2) rada pedagogiczna 

3) wychowawca 

4) opiekun organizacji szkolnej 

5) samorząd uczniowski 

 

7. Nagrody finansowane są głównie przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w 

Karwodrzy oraz  przyjaciół szkoły. 

 

§ 69 

 

1. Karę może otrzymać uczeń lub grupa uczniów. 

 

2. Kary są udzielane za nieprzestrzeganie statutu szkoły, procedur i regulaminów 

szkolnych, a w szczególności: 

1) zaniedbywanie obowiązków szkolnych (np. wagary); 

2) nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 

3) niszczenie mienia szkoły; 

4) nieposzanowanie godności innych; 

5) naruszanie nietykalności osobistej. 

 

3. Kary mogą mieć formę: 

1) upomnienia wychowawcy wobec klasy; 

2) upomnienia wychowawcy wobec społeczności uczniowskiej, rodziców; 

3) pisemnego powiadomieniu przez wychowawcę rodziców o nagannym zachowaniu 

ucznia; 

4) upomnienia udzielonego przez dyrektora szkoły na forum szkoły; 

5) nagany udzielonej przez dyrektora szkoły z wpisem do akt na okres roku    

szkolnego, w którym nagana została udzielona; 

6) odsunięcia od uczestnictwa w wycieczkach i innych imprezach; 

7) przeniesienia do innej szkoły zgodnie z zasadami prawa oświatowego (decyzja  

rady pedagogicznej i na jej podstawie wniosek dyrektora szkoły do Kuratora 

Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły). 

 



4. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły, gdy uporczywie i rażąco narusza 

postanowienia statutu i regulaminów szkoły, a w szczególności: 

1) umyślnie spowodował czyjś uszczerbek na zdrowiu; 

2) demoralizuje innych uczniów; 

3) dopuszcza się kradzieży 

4) wchodzi w konflikt z prawem, co skutkuje interwencją policji, sądu rodzinnego, itp. 

5) otrzymał śródroczną lub roczną naganna ocenę zachowania i pomimo adekwatnych 

działań wychowawczo – profilaktycznych nie wykazał poprawy swojego 

zachowania. 

 

5. Kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 

 

6. Od wymienionych kar przysługuje uczniowi lub jego rodzicom odwołanie, którego 

może dokonać w terminie 7 dni od daty udzielenia kary: 

1) do dyrektora, jeżeli kara została udzielana przez wychowawcę klasy; 

2) do rady pedagogicznej, jeśli kara została udzielona przez dyrektora.  

 

7. Odwołanie winno być złożone na piśmie. 

 

8. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 14 dni. 

 

9. Sprawy konfliktowe, w tym również odwołania od kar, powinny być rozwiązywane na 

terenie szkoły. 

 

10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o zastosowanej  wobec niego 

karze – należy to do obowiązków wychowawcy. 

 

 

§ 70 

 

1. Począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w klasie VIII szkoły podstawowej jest 

przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej 



wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół, zwany dalej „egzaminem ósmoklasisty”. 

 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:  

1) pierwszego dnia – z języka polskiego;  

2) drugiego dnia – z matematyki;  

3) trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru. 

 

3. Egzamin ósmoklasisty trwa:  

1) z języka polskiego – 120 minut;  

2) z matematyki – 100 minut;  

3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: 

biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia – po 90 minut.  

 

4. Do egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z jednego z następujących języków 

obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, 

rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. 

 

5. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w 

komunikacie w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 

terminie głównym i terminie dodatkowym. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z 

danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy 

uczniów. 

 

6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty nie wlicza się czasu przeznaczonego na 

sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.  

 

7. Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej lub  dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej 

przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego zastosowania materiałów 

egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań oraz ich zestawów do przeprowadzenia 

egzaminu ósmoklasisty.  

 



8. Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się, zachowują ważność i mogą być podstawą 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

 

9. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty jest 

ogłaszana nie później niż do dnia 10 września roku szkolnego, w którym jest 

przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. 

 

 

 

 

Rozdział 9  

Działalność finansowa 

 

§ 71 

 

1. Szkoła Podstawowa w Karwodrzy jest jednostką budżetową Gminy Tuchów. 

2. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Gminna Administracja Oświaty w 

Tuchowie. 

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

 

 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

 

§ 72 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła używa pieczątki o treści: 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

W KARWODRZY 

KARWODRZA 139 a 

33-170 TUCHÓW 



 

§ 73 

 

1. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

 

§ 74 

 

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

 

§ 75 

 

1. We wszystkich sprawach, których nie rozstrzyga Statut, mają zastosowanie inne 

przepisy prawa. 

 

§ 76 

 

1. Wszelkie zmiany w Statucie wprowadzane będą wraz ze zmianami przepisów 

dotyczących prawa oświatowego przez podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną 

Uchwalony Statut wchodzi w życie z dniem...................... 

 

2. Dyrektor przesyła Statut do organu prowadzącego szkołę. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


