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PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy Wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 60) 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) 

4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami) 

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) 

6. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli 

- podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649) 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania 

przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r., poz.356) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977, ze zm.) 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843 ze zm. z dnia 25.08.2017., 

poz.1651) 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1534) 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1646)  

12. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 

2015, poz. 1113 ze zm. 28.08.2017r., poz.1652) 

13. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 

2017 r., 1578) 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157 ze zm. z 28.08.2017r., poz.1656) 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157 ze zm. z 28.08.2017r., poz.1656) 

16. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616) 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.) 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizacja-szkol-i-przedszkoli-publicznych-rozporzadzenie-w-konsultacjach.html
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000843
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19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 532 ze zm. z 28.08.2017r.) 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2013-532
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STRUKTURA   STATUTU 

 

Rozdział I Postanowienia wstępne. 

Rozdział II   Ogólne informacje o szkole. 

Rozdział III  Cele i zadania szkoły. 

Rozdział IV        Organy szkoły i ich kompetencje. 

Rozdział V  Organizacja szkoły. 

Rozdział VI Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

Rozdział VII  Uczniowie szkoły. 

Rozdział VIII  Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego. 

Rozdział IX  Postanowienia końcowe. 
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ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

 
§ 1 

 

1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Powstańców Śląskich z 

siedzibą w Skrzyszowie przy ulicy 1 Maja 177; 

2) dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Śląskich w Skrzyszowie; 

3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły 

Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie; 

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 

roku Dz. U. z 2017, poz. 59); 

5) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Śląskich w Skrzyszowie; 

6) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej oraz uczniów 

oddziałów gimnazjalnych; 

7) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

8) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono 

oddział w szkole; 

9) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły 

Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie; 

10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Śląskiego 

Kuratora Oświaty; 

11) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Godów z siedzibą w 

Godowie przy ulicy 1 Maja 53; 

12) obsługę finansowo- księgową - należy przez to rozumieć referat finansowy w Gminie 

Godów. 
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ROZDZIAŁ II 

 

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 
 

 

§ 2 

 

1. Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie została przekształcona 1 września 2017 r. Uchwałą Nr 

XXXV/245/2017 Rady Gminy Godów z dnia 4 września 2017r. 

2. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie.   

3. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Skrzyszowie przy ulicy 1 Maja 177.   

4. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową. 

5. W szkole prowadzone są oddziały dotychczasowego Gimnazjum im. Powstańców Śląskich 

do czasu ich wygaśnięcia.   

 

 

§ 3 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Godów z siedzibą w Godowie przy ulicy 1 

Maja 53. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty. 

3. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. 
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ROZDZIAŁ III 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 
 

§ 4 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w tym z podstawy 

programowej, oraz uwzględniając program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.  

2. W szkole podejmuje się niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej. 

3. W szkole zapewnia się równe szanse edukacyjne każdemu uczniowi oraz wspomaga jego 

wszechstronny rozwój, przyjmując za główne cele kształcenia: 

1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, 

teorii i praktyki, 

2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, 

3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących poprawne funkcjonowanie we 

współczesnym świecie. 

4. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowany do wieku i potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 

5. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) etap I – klasy I - III szkoły podstawowej; 

2) etap II – klasy IV - VIII szkoły podstawowej; 

3) etap III – oddziały gimnazjalne do czasu wygaśnięcia. 

6. W szkole umożliwia się uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia dalszego kształcenia.  

7. Przyszłym absolwentom umożliwia się dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 

kształcenia i ścieżki zawodowej poprzez realizację zadań z zakresu wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa zawodowego. 

8. W celu podniesienia jakości pracy w szkole: 
1) za zgodą dyrektora, wyrażonej po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców działa 

organizacja harcerska, 

2) dąży się do rozwoju działalności (za wyjątkiem partii i organizacji politycznych) innych 

stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, 

albo rozszerzenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

3) wprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami innowacje pedagogiczne, które są 

innowatorskimi rozwiązaniami programowymi, organizacyjnymi lub metodycznymi, 

4) wprowadza się nowatorskie formy nauczania. 

9. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim 

oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:  

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających 

uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej 

z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 
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10. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNE SZKOŁY 
 

§ 5 

 

1. Głównym celem szkoły jest pełna realizacja celów programowych poszczególnych zajęć 

edukacyjnych zgodnych z podstawą programową, troska o przydatność zdobywanej 

wiedzy i nabywanych umiejętności, a także ograniczenie wiadomości encyklopedycznych. 

2. Szkoła zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 

3. Uczeń wspomagany jest we wszechstronnym rozwoju w toku procesu dydaktycznego 

poprzez: 

1) przyjęcie zasady, że uczeń a nie program nauczania jest podmiotem procesu 

edukacyjnego,             

2) pobudzenie i inspirowanie ucznia do samodzielnej pracy, 

3) stosowanie aktywizujących metod nauczania, 

4) promocję czytelnictwa i włączenie biblioteki szkolnej do procesu edukacyjnego, 

5) zachęcanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, 

6) przestrzeganie zasady indywidualizacji wymagań, 

7) pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym przez motywowanie go do samodzielnych 

poszukiwań twórczych, pomoc w zdobywaniu przez niego potrzebnej literatury, opiekę 

ze strony nauczyciela, promowanie talentów w szkole i środowisku, 

8) otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce przez ścisłą współpracę z 
poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewnienie opieki pedagoga szkolnego, 

popularyzowanie wśród nauczycieli i rodziców wiedzy z zakresu praw rozwoju i 

potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży, 

9)  kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu w życiu gospodarczym. 

4. Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych umożliwia się podjęcie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami: 

1) indywidualnego nauczania, 

2) indywidualnego toku nauczania,  

3) indywidualnego programu nauczania, 

4) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY 
 

§ 6 

 

1. Szkoła tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze, stosownie do 

warunków placówki i wieku uczniów, poprzez realizowanie programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

2. Uczniowie biorą udział w następujących uroczystościach szkolnych: 

1) ślubowanie uczniów klas pierwszych, 

2) Dzień Patrona Szkoły – Powstańców Śląskich, 

3) apele, akademie z okazji świąt szkolnych, państwowych i regionalnych, 

4) pożegnanie uczniów klas ósmych szkoły połączone z przekazaniem sztandaru uczniom 

klas siódmych, 
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5) pożegnanie klas III gimnazjalnych, 

6) uroczyste wręczenie świadectw. 

3. W szkole przestrzegane są zasady tolerancji religijnej, światopoglądowej oraz eliminowane 

postawy agresywne, szowinistyczne i nacjonalistyczne. 

4. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 

oraz upowszechnianie kultury i tradycji regionalnej przy jednoczesnym otwarciu się na 

wartości kultury Europy i świata. 

5. W szkole promuje się aktywność społeczną, odpowiedzialność za najbliższe otoczenie, 

zachowania proekologiczne, pracę na zasadach wolontariatu poprzez: 

1) współodpowiedzialność samorządu uczniowskiego za estetykę otoczenia, udział w 

posiedzeniach rady pedagogicznej w części dotyczącej uczniów,   

2) włączenie samorządu uczniowskiego do organizowania wszelkich imprez szkolnych i 

klasowych, 

3) uwzględnianie w ocenie zachowania postaw prospołecznych i pracy na zasadach 

wolontariatu, 

4) udział uczniów w akcjach ekologicznych. 

6. Umożliwia się uczniom udział w życiu kulturalnym poprzez: 

1) organizowanie wyjazdów do teatru, kina, na wystawy, 

2) udział w imprezach kulturalnych o walorach wychowawczych, 

3) wspieranie inicjatyw uczniów w przygotowywaniu programów kulturalnych dla szkoły i 

środowiska. 

7. Uczniowie mają możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego korzystania z pomocy 

pedagoga szkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

8. W szkole wybierany jest rzecznik praw ucznia.  

9. Organizacjom młodzieżowym działającym na terenie szkoły zapewnia się pomieszczenie, 

opiekuna oraz wszelką potrzebną pomoc. 

10. W szkole przestrzega się wychowawczego aspektu oceniania poprzez:  

1) przestrzeganie ustaleń zawartych w szczegółowych zasadach oceniania 

wewnątrzszkolnego,  

2) uwzględnienie wkładu pracy, możliwości intelektualnych ucznia oraz jego rozwoju,              

3) pojmowanie oceny jako czynnika motywującego i dopingującego. 

 
 

ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY 
             

§ 7 

 

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

szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły,  

2) zapewnienie bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po zajęciach 

lekcyjnych poprzez dyżury nauczycieli pełnione w oparciu o regulamin pełnienia 

dyżurów oraz harmonogram dyżurów, 

3) zapewnienie uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii lub wychowania do życia w 

rodzinie opieki,  

4) organizowanie zajęć, w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, pod 

opieką wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela,    

5) zobowiązanie wychowawców i nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych do 

indywidualnego traktowania uczniów z zaburzeniami słuchu, wzroku i narządów ruchu,   
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6) w trosce o bezpieczeństwo, zakaz samowolnego opuszczania terenu szkoły, 

7) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach, 

8) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku, 

9) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed 

zajęciami i po zajęciach lekcyjnych, 

10) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 

11) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu 

uczniów,  

12) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

13) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce 

szkolnej, 

14) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego 

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

15) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów, 

16) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia. 

2. Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie 

powierzonych jego opiece uczniów. 

3. Odpowiedzialność za ucznia na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia. Jest on zobowiązany do 

niezwłocznego poinformowania dyrektora lub wicedyrektora szkoły o każdym wypadku 

mającym miejsce podczas tych zajęć. 

4. Dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o każdym wypadku uczniowskim rodziców 

poszkodowanego ucznia, radę rodziców oraz organ prowadzący szkołę. 

5. Odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczek, wyjazdów i biwaków ponosi kierownik 

wycieczki wraz z opiekunami. Zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określa 

odrębny regulamin. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne są 

zobowiązani do: 

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć, 

2) systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są 

zajęcia, 

3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o 

zagrożeniu dyrekcji szkoły, 

4) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą, 
niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym fakcie wychowawcy 

oddziału lub pedagoga, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia, 

5) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów 

obowiązujących w tych pomieszczeniach. 

7. Szkoła zapewnienia indywidualną opiekę nad uczniami ze strony pielęgniarki szkolnej. 

Formy sprawowania opieki ujęte są w planie pracy gabinetu. 

8. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest   

pomoc i wsparcie zapewnia się następujące formy opieki; 

1) pomoc dydaktyczną dla uczniów wykazujących trudności w nauce z w/w przyczyn, 

2) opiekę wychowawczą, 

3) pomoc materialną o charakterze motywacyjnym jako stypendium za wyniki w nauce lub 

za osiągnięcia sportowe, 

4) pomoc materialną o charakterze socjalnym,  

5) pomoc pedagogiczną udzielaną na terenie jednostki w formie porad, konsultacji 

indywidualnych, rodzinnych, 
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6) pomoc wynikającą ze współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i 

wszelkimi specjalistycznymi placówkami mogącymi świadczyć pomoc i wsparcie 

uczniom. 

9. Zapewnienie uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 

przejawami patologii społecznej odbywa się przez: 

1) rozmowy z pedagogiem, 

2) zainstalowanie systemu monitoringu, 

3) zainstalowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści 
niepożądanych w czasie korzystania z Internetu, 

4) udział uczniów w spektaklach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, 

demoralizacji (w miarę posiadanych środków), 

5) uczestnictwo uczniów w warsztatach dotyczących uzależnień, przemocy, demoralizacji 

(w miarę posiadanych środków), 

6) podejmowanie tych problemów na godzinach z wychowawcą oddziału. 
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym o 

wpuszczeniu lub opuszczeniu budynku szkoły decyduje woźny, mający prawo zatrzymania 

wszystkich osób. 

11. Szkoła zapewnia bezpłatną opiekę w świetlicy szkolnej uczniom, którzy muszą dłużej 

przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły 

lub inne ważne okoliczności. 

12. Szkoła dąży do poprawy bezpieczeństwa uczniów na drogach publicznych poprzez 

organizowanie różnych form pracy sprzyjającej opanowaniu przepisów ruchu drogowego i 

podniesieniu umiejętności poruszania się po drogach, w tym organizowanie egzaminu na 

kartę rowerową i motorowerową. 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM 

DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 
§ 8 

 

1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie przez bibliotekę szkolną informatorów i 

materiałów promocyjnych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, 

3) wskazywanie uczniom i rodzicom dodatkowych źródeł informacji na poziomie 

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy, 

trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia oraz wykorzystania 

posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, 

4) wskazywanie programów edukacyjnych Unii Europejskiej, 

5) wskazywanie uczniom i rodzicom instytucji i organizacji wspierających 

funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, 

6) wskazywanie uczniom i rodzicom alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z 

problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, 

7) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, 
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8) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do 

samodzielnego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,  

9) realizację w ramach godzin z doradztwa zawodowego i godzin wychowawczych 

tematyki doradztwa zawodowego z uwzględnieniem potrzeb danego oddziału, 

10) korzystanie z oferty warsztatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie 

doradztwa dotyczącego wyboru szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, 

11) organizowanie spotkań z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy, a także z 

przedstawicielami różnych zakładów i instytucji, 

12) organizowanie wyjazdów na dni otwarte szkół ponadpodstawowych i 

ponadgimnazjalnych z terenu Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia Zdroju, 

13) udział uczniów w Wodzisławskich Targach Edukacyjnych. 

 

 

ORGANIZACJA I FORMY POMOCY  

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

§ 9 

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. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych uczniów, wynikających z: 

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) 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. 

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. W szkole udzielane są uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pod warunkiem 

dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi, następujące formy pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej:  

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia, 
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2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne 
oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, 

4) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej, 

5) porady i konsultacje, 

6) warsztaty. 

5. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w 

szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych 

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

specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

6. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 

realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 

2) indywidualnie z uczniem. 

7. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, 

z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

8. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje w szkole programy 

nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb 

wynikających ze stanu zdrowia. 

9. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, o której 

mowa w ust. 7, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych 

indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

10. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:  

1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;  

2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności:  

a. pedagog szkolny,  

b. logopeda,  

c. doradca zawodowy, 

d. terapeuta pedagogiczny. 

11. Do zadań nauczycieli należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

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

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów,  

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w 

szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w 

środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły 

oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz 

planowania dalszych działań. 

12. Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami 

mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i 

jego zainteresowań oraz szczególnych uzdolnień. 
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13. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciele niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i 

informują o tym wychowawcę oddziału. 

14. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia 

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

jeżeli stwierdza taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i 

specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

15. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej 

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

realizowane. 

16. Wychowawca oddziału oraz nauczyciele i specjaliści, planując udzielanie uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia. 

17. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

18. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi 

oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań 

mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

19. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 

wychowawca oddziału planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę 

funkcjonowania ucznia. 

20. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 18, wynika, że mimo udzielanej 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa 

funkcjonowania ucznia, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia, występuje do 

publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu 

rozwiązania problemu ucznia. 

 

ORGANIZACJA OPIEKI NAD UCZNIAMI NIEPEŁNOSPRAWNYM 

I NIEDOSTOSOWANYM SPOŁECZNIE 

§ 10 

1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie 

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. 

orzekania inwalidztwa. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziale 

ogólnodostępnym. 

2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym: 

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

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt 

specjalistyczny i środki dydaktyczne;  

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;  

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;  

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 
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4. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z 

zaleceniami poradni psychologiczno–pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 

godziny tygodniowo na ucznia. 

5. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia 

łączny czas tych zajęć. 

6. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie: 

1) korekcji wady mowy (zajęcia logopedyczne);  

2) zajęcia socjoterapeutyczne;  

3) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni 

psychologiczno–pedagogicznej, jeśli szkoła jest w stanie je zrealizować. 

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

psychologiczno–pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach 

określonych w § 10 niniejszego statutu. 

 

 

 ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

§ 11 

 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki 

uwzględniając w szczególności prawo rodziców do: 

1) wychowywania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, 

2) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, 

3) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów, 

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i 

przyczyn trudności w nauce, 

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci, 

6) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

7) zapoznania z przepisami prawnymi dotyczącymi uczniów i rodziców, 

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

9) uzyskania informacji na temat procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego oraz na temat wyników tych egzaminów, 

10) dyskrecji w czasie przekazywania informacji dotyczących indywidualnych wyników 

ucznia, 

11) decydowania o uczęszczaniu dziecka na zajęcia edukacyjne: wychowanie do życia w 

rodzinie, religia, etyka, 

12) zgłaszania dyrektorowi uwag i opinii dotyczących pracy szkoły oraz jej pracowników 

i nauczycieli.  

2. Organizatorem i kierownikiem współdziałania rodziców jest wychowawca oddziału. 

3. Szkoła zachęca do współpracy rodziców w realizacji zadań programowych (udział w 

zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, np. wycieczki, biwaki, dyskoteki, imprezy 

klasowe). 

4. Szkoła proponuje rodzicom wykorzystanie w pracy z dziećmi i młodzieżą ich 

doświadczenia zawodowego w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

5. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez 

regulamin rady rodziców. 
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6. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły. 

7. Rodzice współpracują z wychowawcą udzielając mu wszelkich niezbędnych informacji 

dotyczących ich dziecka. 

8. Zebrania rodziców lub spotkania indywidualne wychowawcy i nauczycieli zajęć 

edukacyjnych z rodzicami odbywają się co najmniej 8 razy w roku, w dni w wyznaczone 

na początku roku szkolnego dni. 
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ROZDZIAŁ IV 
 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 
 

 

§ 12 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

 

            DYREKTOR SZKOŁY 
 

       § 13 

 

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) przewodniczy radzie pedagogicznej, 

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady rodziców, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących, 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych, 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty i egzaminu 

gimnazjalnego,  

9) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, 

10) rozstrzyga sprawy sporne między organami, 

11) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w 

zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie 

egzaminu klasyfikacyjnego, 

12) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami, 

13) tworzy radę szkoły pierwszej kadencji, 

14) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku 

porozumienie w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 

rodziców zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych, 
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15) podaje do publicznej wiadomości do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym 

roku szkolnym zestawy podręczników, które będą obowiązywać w szkole od 

następnego roku szkolnego, 

16) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu 

ich używania, 

17) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, 

materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych,  

18) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole 

program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli, 

19) zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy w 

czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć organizowanych przez szkołę 

poza jej terenem, 

20) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, 

ustala do 30 września dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w 

danym roku szkolnym, 

21) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną udzielaną w szkole uczniom, ich 

rodzicom i nauczycielom, 

22) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia, 

23) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

3. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

oraz pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności: 

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom, 

3) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły. 

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

rodziców oraz samorządem uczniowskim.  

5. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców 

niezgodnych z przepisami prawa. 

6. Dyrektor prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA 
 

    § 14 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań 

statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W szkole funkcjonuje jedna rada pedagogiczna, w skład której wchodzi dyrektor i wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Rada pedagogiczna pracuje na posiedzeniach z udziałem wszystkich nauczycieli 

zatrudnionych w szkole. 

5. W zebraniach rady pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny oraz przedstawiciel organu prowadzącego. 
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6. W posiedzeniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady, 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. 

7. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. 

8. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby 

naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. 

10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

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

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,  

5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

prawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów na stanowisko wicedyrektora, 

5) wnioski o indywidualny program lub tok nauki, 

6) przyznanie uczniom stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, 

7) przedstawione przez dyrektora, a zaproponowane przez nauczycieli programy 

nauczania, 

8) ustalone przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

12. Rada pedagogiczna może wnioskować do właściwego organu o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

13. Rada pedagogiczna deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły. 

14. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

ze statutem szkoły. 

 

 

RADA RODZICÓW  
 

 § 15 

 

1. Reprezentacja rodziców uczniów szkoły podstawowej tworzy radę rodziców. 

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

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  

3. Wybory rady rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności 

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz tryb przeprowadzania wyborów do rady. 

Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
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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. Kompetencje Rady Rodziców: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

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, 

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 i przeznaczać je na wydatki zgodnie 

z zasadami, które określa regulamin rady rodziców. 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY 
 

§ 16 

 

1. W szkole funkcjonuje samorząd uczniowski tworzony przez wszystkich uczniów szkoły. 

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

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

reprezentantami ogółu uczniów.  

3. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 

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

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania się z programami nauczania, z ich treściami i celami, i stawianymi 

wymaganiami, 

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

3) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

4) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego, 

5) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania 

własnych zainteresowań, 

6) prawo organizowania, w porozumieniu z dyrektorem szkoły działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi, 

7) prawo do opiniowania pracy nauczyciela po wystąpieniu z takim wnioskiem do 

samorządu uczniowskiego dyrektora szkoły, 

8) prawo do opiniowania ustalonych przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 

9) prawo do wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez 

uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

10) prawo do opiniowania wniosku dyrektora szkoły o wprowadzenie obowiązku noszenia 

przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 

11) prawo do wyrażenia opinii w sprawie wzoru jednolitego stroju. 

4. Ustala się następujący tryb składania wniosków i opinii przez samorząd uczniowski: 
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1) opracowany w formie pisemnej wniosek lub opinię przewodniczący samorządu 

uczniowskiego składa do dyrektora szkoły, 

2) dyrektor szkoły zobowiązany jest udzielić odpowiedzi przewodniczącemu samorządu 

uczniowskiego w formie pisemnej w terminie 7 dni licząc od daty przedłożenia 

wniosku, 

3) w przypadku opiniowania pracy nauczyciela przewodniczący samorządu uczniowskiego 

zobowiązany jest do złożenia pisemnej opinii dyrektorowi w terminie do 7dni. 

 

§ 17 

 

1. Współdziałanie organów szkoły oraz rozwiązywanie sporów między nimi odbywa się 

poprzez: 

1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie i niniejszym statucie, 

2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły, 

3) zapewnienie bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i 

podejmowanych działaniach. 

2. Za wymianę informacji między organami odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

3. Współdziałanie organów szkoły jest realizowane w szczególności: 

1) na posiedzeniach rady pedagogicznej, 

2) na wspólnych posiedzeniach rady pedagogicznej z radą rodziców i samorządem 

uczniowskim, 

3) na spotkaniach dyrektora z radą rodziców i samorządem uczniowskim, 

4) poprzez bieżące przekazywanie informacji na tablicach ogłoszeń w szkole. 
 

 

§ 18 

 

1. Zaistniałe konflikty oraz spory między organami rozstrzyga się w pierwszej kolejności 

wewnątrz szkoły, poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu, zawsze z udziałem 

dyrektora szkoły. W przypadku braku porozumienia decyzję podejmuje dyrektor. W 

przypadku nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora, może on zasięgnąć opinii organu 

prowadzącego lub nadzorującego szkołę, według kompetencji rozstrzyganego zagadnienia.  

2. Spory między dyrektorem szkoły a radą rodziców lub radą pedagogiczną rozstrzyga organ 

prowadzący lub nadzorujący szkołę, według kompetencji rozstrzyganego zagadnienia. 

Podstawą wszczęcia postępowania wyjaśniającego jest pisemny wniosek jednej ze stron w 

terminie 14 dni od daty podjęcia sprawy. 

3. Dyrektor szkoły zawiesza uchwałę rady rodziców, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub 

ważnym interesem szkoły. W terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią 

sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku 

uzgodnienia dyrektor szkoły przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi 

prowadzącemu szkołę. 

4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z 

przepisami prawa, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący szkołę oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne.  
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ROZDZIAŁ V 
 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 
 

 

§ 19 

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

 

§ 20 

 

Dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć dla danego oddziału z uwzględnieniem 

liczby godzin przeznaczonych na poszczególne zajęcia edukacyjne w danym roku szkolnym. 

 

 

ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY 

 
§ 21 

 

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

arkusz organizacji szkoły.  

2. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez zakładowe 

organizacje związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi 

prowadzącemu szkołę. 

3. Opinia zakładowych organizacji związkowych, jest wydawana w terminie 10 dni 

roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 19 

kwietnia danego roku. 

4. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku. 

5. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie w terminie 

10 dni roboczych od dnia otrzymania od organu prowadzącego szkołę arkusza organizacji 

szkoły, nie później niż do dnia 20 maja danego roku. 

6. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły do dnia 

30 września: 

1) opinie, o których mowa w ust. 3 i 5, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania 

zmian; 

2) organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

ich otrzymania. 

7. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po dniu 

30 września, organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich 

otrzymania. 

8. Arkusz organizacji szkoły określa:  

1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;  

2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli 

oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;  

3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 

Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;  
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4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;  

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. 

9. Arkusz organizacji szkoły oprócz informacji, o których mowa w ust.8, określa w 

szczególności:  

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;  

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;  

3) dla poszczególnych oddziałów:  

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach, 

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, 

języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i 

nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego obszarem 

kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych w oddziałach i szkołach 

sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli takie zajęcia 

są w szkole prowadzone,  

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,  

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,  

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo 

przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby 

godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 

4) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i innych nauczycieli;  

5) liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w 

internacie;  

6) liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych 

oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;  

7) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

 

§ 22 

 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły, ustala z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

zajęć edukacyjnych obowiązkowych i nieobowiązkowych. 

                                                               

§ 23 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej jest oddział.  
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2. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem wybranym z 

zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.  

3. Nowe oddziały można tworzyć z początkiem roku szkolnego. 

                              

§ 24 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w 

systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej 

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

którym mowa w ust. 2.  

4. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 lub 15 minut. 

 
§ 25 

 

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjalnych podział na grupy jest 

obowiązkowy: 

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 

uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej 

liczącej nie więcej niż 24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 

liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej, 

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, przy podziale na grupy należy 

uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego, 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 

uczniów, 

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego – zajęcia mogą być prowadzone 

w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 

26 uczniów. 

 

 

NAUKA RELIGII 
                                                      

§ 26 

 

1. We wszystkich klasach szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjalnych szkoła organizuje 

w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii i/lub etyki w wymiarze 2 godzin w 

każdym oddziale dla uczniów, których rodzice wyrażają pisemnie takie życzenie w formie 

oświadczenia składanego do dyrektora szkoły. Oświadczenie nie musi być ponawiane w 

kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione. 

2. Uczniowie nie objęci nauką religii i/lub etyki, w czasie trwania tych zajęć mają 

zapewnioną opiekę na terenie szkoły (świetlica, pedagog szkolny), jeśli zajęcia te nie 

wypadają na ich pierwszej lub ostatniej lekcji. 

3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii i/lub etyki nie może być 

powodem dyskryminacji uczniów przez kogokolwiek lub w jakiejkolwiek formie. 
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

 
§ 27 

 

1. Na początku każdego roku szkolnego, przed przystąpieniem w klasie IV-VIII szkoły 

podstawowej i oddziałach gimnazjalnych do realizacji zajęć wychowania do życia w 

rodzinie, nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą oddziału na zebraniu 

zapoznaje rodziców uczniów z celami tych zajęć, zakresem treści programowych, 

podręcznikami szkolnymi oraz środkami dydaktycznymi. 

2. Na zajęcia wychowania do życia w rodzinie uczęszczają obowiązkowo wszyscy 

uczniowie, za wyjątkiem tych, których rodzice zgłoszą dyrektorowi sprzeciw w formie 

pisemnej co do udziału dziecka w tych zajęciach. 

3. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach „wychowania do życia w rodzinie”, mają 

zapewnioną opiekę na terenie szkoły (świetlica, pedagog szkolny), jeśli zajęcia te nie 

wypadają na ich pierwszej lub ostatniej lekcji.  

   

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY 

 
§ 28 

 

1. Uczeń oddziału gimnazjalnego bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego na terenie 

szkoły. 

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. 

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub 

wykraczać poza te treści. 

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki 

realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów 

edukacyjnych. 

5. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 

edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji 

projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu 

edukacyjnego. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust.6 na świadectwie ukończenia gimnazjum w 

miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu 

edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

 

 

§ 29 

 

Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 

kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia 
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zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą.         

 

§ 30 

 

1. Do realizacji swoich celów statutowych szkoła posiada: 

1) pomieszczenia do nauki posiadające właściwe oświetlenie, ogrzewanie, powierzchnię 

użytkową, niezbędne wyposażenie i sprzęt szkolny dostosowany do wzrostu uczniów, 

2) pracownie szkolne, w których zajęcia praktyczne i ćwiczenia odbywają się tylko pod 

nadzorem nauczyciela, urządzenia techniczne znajdują się w stanie zapewniającym 

pełną sprawność działania i bezpieczeństwo pracy, a środki chemiczne przechowywane 

są w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu, 

3) dwie biblioteki szkolne, o których mowa w § 31 niniejszego statutu, 

4) gabinet pielęgniarki szkolnej, w którym znajdują się niezbędne środki do udzielania 

pierwszej pomocy, 

5) dwa gabinety pedagogów, 

6) świetlicę, o której mowa w § 32 niniejszego statutu, 

7) zespół urządzeń sportowych (sale gimnastyczne, siłownię, boiska asfaltowe, boisko 

trawiaste, bieżnię do skoku w dal), na których ćwiczenia prowadzone są z 

zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących, 

8) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 

9) pomieszczenia do działalności sklepiku, 

10) kuchnię ze stołówką, 

11) szatnie uczniowskie. 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 
§ 31 

 

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej 

uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka 

szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w 

pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice. 

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po 

ich zakończeniu. 

4. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

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

wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

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

przedmiotów. 

5. Zadania biblioteki szkolnej: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, 

2) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

zgodnie z odrębnym regulaminem, 

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 
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4) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, 

5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i 

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów,  

7) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

6. Dokumentacja pracy biblioteki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych odbywa się co 4 lata. 

8. Biblioteka pracuje zgodnie z własnym regulaminem pracy biblioteki szkolnej. 

9. Biblioteka posiada okrągłą pieczęć do stemplowania książek. 

10. Biblioteka szkolna prowadzi współpracę z bibliotekami szkolnymi w innych szkołach 

prowadzonych przez Gminę Godów oraz z bibliotekami publicznymi. 

 

 

ŚWIETLICA 
 

§ 32 

 

1. Dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych, którzy muszą dłużej 

przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły 

lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła 

organizuje świetlicę. 

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych nie przekraczających 25 

uczniów. Uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela. 

3. Świetlica posiada własne pomieszczenie wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

4. Świetlica czynna jest w dni zajęć szkolnych, w godzinach od 7.00 do 16.00, a w dni 

dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z potrzebami 

zgłaszanymi przez rodziców. 

5. Zadania świetlicy szkolnej: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i 

przyzwyczajanie do samodzielniej pracy umysłowej, 

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w 

pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

4) organizowanie zajęć w tym zakresie, 

5) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, 

6) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia 

codziennego, 

7) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, 

8) kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, 

9) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności – 

współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlic, a w miarę potrzeby z 

placówkami upowszechniania kultury, sportu, rekreacji oraz innymi instytucjami i 

stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku, 

10) zapewnienie opieki uczniom, którzy przebywają w szkole a nie uczestniczą z 

uzasadnionych powodów w zajęciach lekcyjnych. 

6. Dokumentacja pracy świetlicy jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Świetlica pracuje zgodnie z własnym rocznym planem pracy. 
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STOŁÓWKA 

 
§ 33 

 
1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna, w której dzieci mają możliwość spożycia obiadu. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

WOLONTARIAT 
 

§ 34 

 

1. W szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu. 

2. Celem wolontariatu jest: 

1) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących 

pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności, 

2) aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, 

3) wykorzystanie umiejętności i zapału uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska 

szkolnego, 

4) łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z 

osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi, 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw uczniowskich, 

6) promocja idei wolontariatu w szkole, 

7) prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy. 

3. W szkole w ramach wolontariatu prowadzone są następujące działania: 

1) organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

2) współpraca z różnymi organizacjami/instytucjami w zależności od potrzeb i 

możliwości. 

3) prowadzenie akcji charytatywnych. 

4. Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest pedagog szkolny. 

5. Szczegółowe zasady działania wolontariatu znajdują się w odrębnym regulaminie. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
 

§ 35 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników 

obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły określają odrębne przepisy. 

3. Liczbę pracowników szkoły ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ 

prowadzący arkusz organizacji szkoły. 

 

§ 36 

 

1. W szkole liczącej co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Wicedyrektor szkoły działa w ramach przydzielonego przez dyrektora szkoły zakresu 

obowiązków, a podczas jego nieobecności wykonuje jego zadania. 

 

§ 37 

 

1. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi: 

1) sekretarz szkoły, 

2) pomoc nauczyciela, 

3) asystent nauczyciela,  

4) woźny,  

5) palacz, 

6) kucharz, 

7) sprzątaczka, 

8) intendent, 

9) konserwator. 

2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania 

szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, dbałość o bezpieczeństwo 

uczniów oraz reagowanie na zauważone zagrożenia i informowanie o nich dyrektora i 

nauczycieli.  

3. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialności tych pracowników 

ustala dyrektor szkoły w zakresie czynności danego stanowiska.  

                                                          

   

NAUCZYCIELE 

 
§ 38 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą kierując się dobrem 

uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności 

osobistej ucznia. 

2. Do zadań nauczyciela należy: 

1) efektywna realizacja programu nauczania, stałe podnoszenie jakości kształcenia w 

obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w szkole programem 

wychowawczo-profilaktycznym i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, 
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2) sporządzanie planu dydaktycznego z przedmiotu nauczanego w danym oddziale i 

przedstawianie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, 

3) sprawdzenie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów i 

odnotowywanie nieobecności, 

4) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami 

współczesnej dydaktyki, 

5) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia 

się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej 

i zespołowej, 

6) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, 

7) kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz 

wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju, 

8) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej, 

9) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie 

niezbędnej opieki profilaktyczno-resocjalizacyjnej, 

10) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów, 

11) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów,  

12) poznawanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich 

rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru, 

13) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w 

przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych i pozaprzedmiotowych, 

14) prowadzenie pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki 

dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji 

innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy, 

15) współpraca z wychowawcami oddziałów oraz organizacjami młodzieżowymi 

działającymi na terenie szkoły, 

16) aktywny udział w pracach rady pedagogicznej, zespołów oddziałowych, 

przedmiotowych, wychowawczych i problemowych, 

17) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z 

realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych, 

18) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej poprzez udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, 

konferencjach metodycznych, kształceniu podyplomowym lub zaocznym, 

19) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

20) prowadzenie, zleconego przez dyrektora wychowawstwa oddziału oraz zajęć z 

uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, realizującymi obowiązek 

szkolny w szkole, 

21) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i 

konkursów organizowanych w szkole, 

22) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

23) pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg harmonogramu dyżurów, 

24) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły a wynikających z 

organizacji pracy szkoły, 

25) informowanie ucznia na 5 dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej o przewidywanej ocenie rocznej z przedmiotu, a w przypadku stopnia 

niedostatecznego – informowanie ucznia na 5 dni roboczych przed klasyfikacyjnym 

śródrocznym bądź rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej, 

26) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole, 

27) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego 

opiece w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i przydzielonych dyżurów, 
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28)  uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy, 

29) egzekwowanie od uczniów przestrzegania regulaminów w pracowniach 

przedmiotowych oraz w sali gimnastycznej i na boiskach sportowych, 

30) systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, domu 

i na drodze, 

31)  kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

32) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, 

33) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby 

zawiadomienie dyrektora lub pracownika obsługi szkoły o takim fakcie,  

34) wybór podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, 

35) złożenie do dyrektora wniosku z propozycją programu nauczania dostosowanego do 

potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony,  

36) wykonywanie zadań opiekuna projektu edukacyjnego dla uczniów oddziałów 

gimnazjalnych, 

37) udzielanie wsparcia w realizacji projektów edukacyjnych zespołowi projektowemu, 

który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także na prośbę 

opiekuna projektu, uczestniczenie w opracowaniu kryteriów oceny projektu i samej 

ocenie projektu. 

3. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru metod pracy, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w 

zakresie nauczanego przedmiotu, 

2) doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła 

przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych, 

3) ustalania i wystawiania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie z 

wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, 

4) współdecydowania o ocenie zachowania ucznia; 

5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów; 

6) czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły. 

4. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz ewentualnie cywilnie lub karnie za: 

1) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków 

dydaktycznych, 

2) skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach międzylekcyjnych, 

3) zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego wynikające z 

nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia, 

4) uchybienia przeciwko porządkowi pracy, 

5) uchybienia godności zawodu nauczyciela, 

6) niewypełnianie powierzonych mu obowiązków. 

 

 

WYCHOWAWCY 

 

§ 39 

 

1. Dyrektor szkoły przydziela każdemu oddziałowi nauczyciela -wychowawcę. 

2. Dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej pożądane jest, aby 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
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3. Formy spełniania zadań wychowawcy dostosowuje się do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 

warunków środowiskowych szkoły. 

4. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, 

proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w 

szczególności: 

1) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych 

wyników w nauce,  

2) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu 

ustalenia sposobów udzielania uczniom pomocy w nauce, 

3) interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, 

którzy napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym, 

4) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, 

udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne, 

5) informowanie pedagoga o nieobecnościach nieusprawiedliwionych ucznia w ilości 

powyżej 15% godzin w czasie jednego miesiąca, a dyrektora w przypadku 35% takich 

godzin, 

6) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się 

udziałem uczniów w różnych formach zajęć,  

7) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i 

współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej wśród nich więzi koleżeństwa i 

przyjaźni, 

8) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

9) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, 

czystość na terenie klasy i szkoły, 

10) utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie 

się udziałem uczniów w pracy tych organizacji, 

11) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w budynku szkolnym i poza nim, 

badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków 

zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami, 

12) udzielanie szczegółowej pomocy, rad, wskazówek uczniom znajdujących się w 

trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych, 

13) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z 

higienistką, rodzicami uczniów, 

14) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie zasad 

BHP w szkole i poza nią, 

15) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawie postępów w nauce i 

zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami, 

16) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich odbywających 

się co najmniej raz na kwartał, 

17) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących oddziału i innych czynności 

dotyczących oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora szkoły, 

uchwałami rady pedagogicznej oraz: 

a. prowadzenie dziennika elektronicznego i arkuszy ocen oddziału, 

b. wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej 

i gimnazjum. 

18) opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z 

programem wychowawczo-profilaktycznym, 

19) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej wspólnie z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem 

uczniowskim, jak również powołanymi do tego instytucjami i organizacjami, 
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20) zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, 

21) powiadamianie rodziców ucznia w formie pisemnej informacji przekazywanej w 

dwóch kopiach o przewidywanych dla niego ocenach rocznych z poszczególnych 

przedmiotów na 5 dni roboczych przed posiedzeniem rady pedagogicznej, 

22) powiadamianie ucznia i rodzica o przewidywanym dla ucznia śródrocznym/rocznym 

stopniu niedostatecznym na 5 dni roboczych przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej oraz przewidywanej ocenie nagannej zachowania, 

23) wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego, 

24) tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuńczo-

wychowawczych, 

25) opracowanie wspólnie z klasą planu organizowania imprez klasowych i udziału klasy 

oraz poszczególnych uczniów w imprezach ogólnoszkolnych, 

26) diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów, 

27) w związku z realizacją w oddziałach gimnazjalnych projektu edukacyjnego: 

a. poinformowanie na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować 

projekt, uczniów i rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego; 

b. prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez 

wszystkich uczniów oddziału; 

c. komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania; 

d. dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w 

dokumentacji szkolnej. 

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej i pedagoga szkolnego. 

 

 

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE 

 

§ 40 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale i pedagog szkolny tworzą oddziałowy 

zespół nauczycielski, którego stałymi zadaniami są: 

1) wspólne uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, 

2) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

3) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału, 

4) ustalanie i realizowanie doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do całego 

zespołu i pojedynczych uczniów, 

5) ustalanie i koordynowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych. 

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą następujące zespoły 

przedmiotowe: 

1) edukacji wczesnoszkolnej, w skład którego wchodzą nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, religii i pedagog, 

2) humanistyczny, w skład którego wchodzą nauczyciele j. polskiego, historii i wiedzy o 

społeczeństwie,  

3) matematyczno- przyrodniczy, w skład którego wchodzą nauczyciele matematyki, 

przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki, 

4) języków obcych, w skład którego wchodzą nauczyciele języka angielskiego i języka 

niemieckiego,  

5) artystyczno- sportowy, w skład którego wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego, 

plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, edukacji dla bezpieczeństwa i 

doradztwa zawodowego.  
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3. Zadaniem zespołów przedmiotowych jest przede wszystkim: 

1) wybór programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i 

ćwiczeniowych, 

2) uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania i korelowania treści nauczania 

przedmiotów pokrewnych, 

3) opracowywanie i modyfikowanie wymagań edukacyjnych, na podstawie wybranego 

programu nauczania oraz sposobów i warunków oceniania wewnątrzszkolnego, 

4) diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, analiza wyników, formułowanie i 

wdrażanie wniosków, ocena efektywności, 

5) analizowanie wyników egzaminów próbnych i zewnętrznych, opracowywanie planów 

naprawczych, ocena efektywności, 

6) diagnozowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,  

7) wspieranie ucznia z problemami dydaktycznymi, 

8) organizowanie wycieczek przedmiotowych, imprez i uroczystości,  

9) wzbogacanie warsztatu pracy, 

10) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, zgodnie z potrzebami 

szkoły,  

11) opracowywanie wniosków usprawniających pracę szkoły,  

12) opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i metodycznych, 

13) inne zadania określone przez członków zespołu. 

4. Wychowawcy klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych, 

nauczyciele religii oraz pedagodzy tworzą zespoły wychowawcze, których zadaniami są: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla poszczególnych klas na podstawie programu 

wychowawczo-profilaktycznego, 

2) opracowanie scenariuszy godzin wychowawczych dla klas, wymiana doświadczeń w 

tym zakresie, 

3) przygotowanie tematyki pedagogizacji dla rodziców, 

4) porozumienie w sprawie organizacji imprez i uroczystości klasowych oraz szkolnych, 

5) organizowanie wycieczek klasowych, 

6) działania wspierające w stosunku do uczniów zdolnych, 

7) działania wychowawczo- opiekuńcze w stosunku do uczniów z problemami i 

trudnościami, 

8) porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

organizacji czasu wolnego uczniów,  

9) wymiana doświadczeń z zakresu organizacji procesu wychowawczego, 

10) wnioskowanie do dyrektora i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych i 

opiekuńczych, 

11) inne zadania określone przez członków zespołu. 

5. Zespoły do spraw ewaluacji wewnętrznej– tworzą nauczyciele różnych specjalności, 

powołani przez dyrektora.  

6. Zadaniem zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej jest organizowanie i przeprowadzanie 

badań z zakresu wewnętrznego pomiaru jakości pracy szkoły, wynikających z przyjętych 

w szkole obszarów i standardów pracy; przygotowanie narzędzi badawczych i 

opracowanie raportów. Szczegółowy rodzaj zadań do wykonania określa dyrektor. 

7. Każdy zespół przedmiotowy, wychowawczy i ds. ewaluacji wewnętrznej pracuje zgodnie z 

opracowanym i zatwierdzonym przez dyrektora planem pracy. Plan musi uwzględniać 

zadania zespołu. 

8. Pracą zespołów przedmiotowych, wychowawczych i ds. ewaluacji szkolnej kieruje 

przewodniczący powołany przez dyrektora. Do stałych zadań przewodniczących zespołów 

należy: 

1) organizowanie pracy zespołu – ustalenie harmonogramu spotkań, 
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2) przedkładanie dyrektorowi szkoły, w wyznaczonym terminie, planu pracy zespołu, 

3) przydział zadań poszczególnym członkom zespołu i monitorowanie rytmiczności ich 

wykonania, 

4) dokumentowanie pracy zespołu,  

5) sporządzanie śródrocznego i rocznego sprawozdania z działalności zespołu, 

6) organizowanie i przeprowadzenie, w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu, 

diagnozy i ewaluacji szkolnej oraz badań zaplanowanych przez zespół, 

9. Dyrektor, w miarę potrzeb, tworzy inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu 

kieruje i sporządza śródroczne i roczne sprawozdanie przewodniczący, powołany przez 

dyrektora. 

 

 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ 

 

§ 41 

 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni 

przedmiotowych, 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej 

zbiory, 

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

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

4) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych 

zainteresowań i potrzeb, 

5) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji 

szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań 

dydaktyczno–wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów 

i przygotowaniu ich do samokształcenia. 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY 

 

§ 42 

 

1. W szkole zatrudniany jest pedagog szkolny. 

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu szkoły; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży; 
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5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY 

 

§ 43 

 

1. W szkole zatrudniany jest terapeuta pedagogiczny. 

2. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

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

szkoły; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

LOGOPEDA 

 

§ 44 

 

1. W szkole zatrudniany jest logopeda. 

2. Do zadań logopedy w szczególności należy: 

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

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i 

nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 
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3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

DORADCA ZAWODOWY 

 

§ 45 

 

1. W szkole zatrudniony jest doradca zawodowy. 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

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

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY 

 

§ 46 

 

1. Nadzór nad realizacją celów i zadań świetlicy szkolnej pełnią wychowawcy świetlicy. 

2. Do zadań wychowawcy świetlicy należy: 

1) opracowanie rocznego planu pracy, 

2) monitorowanie zapotrzebowania i stanu sprzętu, gier, pomocy dydaktycznych i innych 

artykułów potrzebnych do prowadzenia zajęć, 

3) przygotowanie sali świetlicy do prowadzenia zajęć opiekuńczych, wychowawczych i 

dydaktycznych, 

4) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ustalonej liczbie godzin, 

5) sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności świetlicy, 

6) współpraca z nauczycielami szkoły.  

 

 

 

 

 

 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRZYSZOWIE 38 

RZECZNIK PRAW UCZNIA 

 

§ 47 

 

1. W szkole działa rzecznik praw ucznia, zwany dalej rzecznikiem, który czuwa nad 

przestrzeganiem praw ucznia określonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o Prawach Dziecka i w statucie 

szkoły. 

2. Rzecznika wybiera rada pedagogiczna spośród swojego grona, poprzez głosowanie, na 

okres trzech lat. 

3. Zadania rzecznika: 

1) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole, 

2) prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych, 

3) wdrażanie uczniów do pokojowych i asertywnych metod rozwiązywania konfliktów, 

4) kształtowanie podmiotowości ucznia, 

5) upowszechnianie praw ucznia w szkole, 

6) tworzenie i pielęgnowanie środowiska respektującego prawo, przyjaznego uczniowi, 

7) działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów w prawie 

wewnątrzszkolnym i regulaminach, 

4. Rzecznik podejmuje działania na pisemny wniosek: 

1) jednego ucznia lub grupy uczniów, 

2) wychowawcy oddziału występującego w imieniu ucznia, 

3) rodziców, 

4) pedagoga szkolnego występującego w imieniu ucznia, 

5) z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę informacje wskazujące na naruszenie praw 

ucznia. 

5. W kwestiach spornych uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel ustala się następujący tryb 

postępowania rzecznika: 

1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu, 

2) podjęcie mediacji ze stronami, 

3) w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu możliwość zasięgnięcia opinii 

wychowawcy, pedagoga, rady pedagogicznej lub dyrektora, 

4) podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej konfliktu do 7 dni od zgłoszenia wniosku. 

 

 

KOORDYNATOR PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 

 

§ 48 

 

1. W szkole dla oddziałów gimnazjalnych działa koordynator projektów edukacyjnych 

powołany spośród nauczycieli przez dyrektora szkoły. 

2. Zadaniem koordynatora projektów edukacyjnych jest: 

1) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji 

tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi i 

radzie pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole; 

2) monitorowanie stanu realizacji projektów; 

3) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów; 

4) organizację publicznej prezentacji projektów; 

5) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej 

sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego. 
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ROZDZIAŁ VII 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY  

 
§ 49 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej lub oddziału gimnazjalnego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku 

życia. 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 

podjęcia nauki szkolnej. 

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Odroczenia obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor publicznej szkoły 

podstawowej, w obwodzie, w którym dziecko mieszka. 

5. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

6. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego. 

7. W przypadku dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek 

szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 9 lat. 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 
 

§ 50 

 

1. Uczeń ma prawo 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) korzystania z pomocy doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym z pomocy 

finansowej w postaci stypendium szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami, 

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

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób, 

6) rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego 
rozwoju, 

7) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów, 

8) informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć oraz 

kryteriach oceny zachowania, 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRZYSZOWIE 40 

9) obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce, 

10) informacji o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, 

11) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

12) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 

13) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, 

14) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych dla niego na terenie 

szkoły, 

15) ubiegania się o udział w reprezentowaniu szkoły w imprezach artystycznych i 
sportowych oraz w różnych formach współzawodnictwa uczniów, 

16) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się 

w organizacjach działających na terenie szkoły, 

17) odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku 
szkolnego, a także podczas przerw między zajęciami, 

18) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku 

ich naruszenia. 

19) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,  

2) brać udział we wszystkich zajęciach wynikających z planu lekcji danego oddziału, 

przybywać na nie punktualnie, 

3) w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych 
przez szkołę przedłożyć wcześniej pisemną zgodę rodziców, a nieobecność na tych 

zajęciach usprawiedliwiać tak, jak na godzinach obowiązkowych, 

4) w przypadku spóźnienia na daną godzinę zajęć uczeń zobowiązany jest do przybycia do 

sali, w której odbywają się zajęcia i usprawiedliwienia swego spóźnienia u nauczyciela 

lub wychowawcy, 

5) w przypadku konieczności zwolnienia z jednej lub kilku godzin zajęć w danym dniu, 

przedłożyć wcześniej nauczycielowi prośbę rodziców w formie pisemnego 

oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka na tych zajęciach. Rodzice mogą 

osobiście zwolnić ucznia z pojedynczych lekcji wypełniając odpowiednie oświadczenie 

w sekretariacie szkoły, 

6) dostarczyć wychowawcy pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole w 
ciągu 7 dni od stawienia się na zajęcia, w formie informacji o przyczynach nieobecności 

podpisanej przynajmniej przez jednego z rodziców lub zaświadczenia lekarskiego, 

7) systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela 

do wykonania w domu, przynosić do szkoły zeszyt korespondencyjny, potrzebne 

zeszyty przedmiotowe, podręczniki, materiały edukacyjne oraz przybory szkolne, 

8) właściwie zachowywać się w czasie zajęć edukacyjnych, czyli: 
a. zachowywać należytą uwagę, 

b. nie rozmawiać z innymi uczniami, 

c. zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela; nauczyciel 

powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w każdym przypadku, gdy uczeń zgłosi 

taki zamiar, 

d. wykonywać polecenia nauczyciela, 

e. samodzielnie pracować podczas kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów, 

f. nie wychodzić samowolnie z ławki, 

g. nie pić ani nie jeść, 

h. nie opuszczać samowolnie klasy w czasie trwania zajęć, 
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9) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz 

pozostałych uczniów na terenie szkoły i poza nią, a szczególnie: 

a. przestrzegać zasad kultury współżycia, w tym kultury słowa, 

b. szanować godność osobistą i nietykalność innych osób, 

c. przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności, 

d. okazywać szacunek innym osobom, 

e. szanować poglądy i przekonania religijne innych ludzi, 

f. wykonywać polecenia wydawane przez nauczycieli i innych pracowników szkoły – 

jeśli nie uwłaczają one godności osobistej ucznia, 

10) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób poprzez przestrzeganie 
zakazu: 

a. palenia tytoniu i e-papierosów, 

b. picia alkoholu, 

c. używania i rozprowadzania narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających, 

d. wnoszenia na teren szkoły materiałów i środków zagrażających zdrowiu i życiu, 

e. stwarzania sytuacji stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa innych osób, 

11) podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych bezwzględnie przestrzegać 

obowiązujących w nich regulaminów oraz instrukcji obsługi urządzeń, 

12) przestrzegać regulaminu zachowania się na przerwach w budynku szkolnym i na 
podwórku, 

13) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności: 

a. szanować mienie własne i cudze, 

b. nie zaśmieć pomieszczeń, utrzymywać ich w czystości i porządku, 

c. nie niszczyć ścian, elewacji budynku, sprzętu, 

d. zmieniać obuwie podczas całego roku szkolnego, niezależnie od pogody, 

Za zniszczone celowo mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice 

ucznia.  

14) nosić na terenie szkoły strój schludny, nieprowokujący i estetyczny, a w czasie 

uroczystości szkolnych, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień 
Edukacji Narodowej, Święto Patrona Szkoły i innych związanych z ważnymi 

wydarzeniami – strój galowy, tzn. białą bluzkę lub koszulę, granatową czy też czarną 

spódnicę lub spodnie, 

15) przestrzegać zasad higieny i estetyki wyglądu, tzn.: 

a. włosy w naturalnym kolorze, 

b. brak makijażu, 

c. skromna biżuteria, 

d. paznokcie krótkie, niepomalowane, 

e. ubrania bez nadruków o treściach obraźliwych lub niezgodnych z ogólnie przyjętymi 

normami społecznymi.  

16) nosić w czasie uroczystości szkolnych, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku 

szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Patrona Szkoły i innych związanych z 

ważnymi wydarzeniami, na terenie szkoły strój galowy, tzn. białą bluzkę lub koszulę, 

granatową czy też czarną spódnicę lub spodnie, 

17) przestrzegać zakazu samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć 
lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych,  

18) przestrzegać zakazu używania na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych, aparaty powinny być wyłączone i schowane- mogą być 

używane tylko za zgodą nauczyciela w celach edukacyjnych oraz w ważnych sprawach 

losowych, 
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19) przestrzegać zakazu fotografowania, filmowania oraz nagrywania obrazu i dźwięku, w 

tym telefonem komórkowym, innych osób bez ich wiedzy i zgody. Zakaz ten dotyczy 

zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, pozaszkolnych, wyjazdów i innych form 

organizowanych przez szkołę, 

20) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, 

21) szanować symbole szkoły i kultywować jej tradycje, 

22) podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli 
oraz ustaleniom rady samorządu uczniowskiego lub klasowego. 

3. Szczegółowe uregulowania dotyczące praw i obowiązków uczniów określane są w 

zarządzeniach dyrektora szkoły wydawanych po konsultacjach i zasięgnięciu opinii rady 

rodziców, rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. 

 

§ 51 

 

1. Tryb rozpatrywania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 
1) uczeń lub jego rodzice składają osobiście bądź za pośrednictwem wychowawcy 

oddziału lub pedagoga pisemną skargę do rzecznika praw ucznia, 

2) rzecznik rozpatruje skargę w terminie 7 dni od dnia jej złożenia i udziela na skargę 

uzasadnioną lub bezzasadną odpowiedzi na piśmie,  

3) w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie przez rzecznika bądź niegodzenie się z 

jego postanowieniami skarżącemu przysługuje prawo odwołania do dyrektora szkoły. 

Odwołanie składa pisemnie w terminie 7 dni, 

4) dyrektor powiadamia na piśmie wnoszącego skargę o sposobie załatwienia sprawy, 

5) podjęta przez dyrektora decyzja jest ostateczna. 

 

 

SYSTEM NAGRÓD I KAR 
 

§ 52 

 

1. Uczeń może zostać nagrodzony za:  

1) wyróżniające wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie,  

2) dobre lokaty w konkursach przedmiotowych i poza przedmiotowych,  

3) osiągnięcia sportowe,  

4) stuprocentową frekwencję, 

5) aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

6) wzorową postawę obywatelską i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

7) osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie nagrodą dyrektora na koniec klasy ósmej 

szkoły podstawowej i klasy trzeciej gimnazjum.   

2. Nagrody wymienione w ust. 1 pkt 1-7 przyznaje dyrektor szkoły w obecności całej 

społeczności szkolnej. 

3. Nagroda dla ucznia może mieć formę: 

1) ustnej pochwały wychowawcy na forum klasy za reprezentowanie klasy na forum 

szkoły, 

2) ustnej pochwały opiekuna organizacji uczniowskich na forum szkoły za aktywną 

działalność na rzecz danej organizacji, 

3) pochwały dyrektora szkoły udzielonej na forum szkoły za wzorową postawę i godne 

reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 

4) bezpłatnej wycieczki dla wyróżniających się uczniów z terenu Gminy Godów, 

przyznawanej według odrębnego regulaminu,  
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5) stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, przyznawanego według 

odrębnego regulaminu,  

6) nagrody rzeczowej za wyróżniające wyniki w nauce (w klasach IV-VIII SP i w 

oddziałach gimnazjalnych średnia ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre 

zachowanie), za stuprocentową frekwencję, za aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły 

i środowiska lokalnego, za dobre lokaty w konkursach przedmiotowych, poza 

przedmiotowych i zawodach sportowych, 

7) „Nagrody Dyrektora Szkoły” dla najlepszego ucznia z klas ósmych szkoły podstawowej 

i trzecich gimnazjum (najwyższa średnia ocen końcowych ze wszystkich zajęć 

edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym i wzorowa ocena końcowa z zachowania 

w poszczególnych latach). 

4. Udokumentowaniem pochwał wymienionych powyżej może być dyplom. 

5. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, 

samorządu uczniowskiego, rady rodziców; po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

6. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez radę rodziców. 

7. Uczeń i jego rodzice mają prawo wniesienia zastrzeżeń do przyznanej nagrody w terminie 

7 dni od daty jej przyznania do dyrektora szkoły. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w 

terminie 7 dni od daty ich złożenia i udziela pisemnej odpowiedzi. 

 

 

§ 53 

 

1. Wobec ucznia naruszającego określone w statucie zasady stosuje się proporcjonalnie do 

wykroczenia oddziaływania wychowawcze, w tym kary: 

1) upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy podczas indywidualnej rozmowy za 

naruszenie regulaminu szkolnego, 

2) nagany nauczyciela lub wychowawcy z wpisem do dziennika elektronicznego za 

złamanie regulaminu szkolnego, 

3) upomnienie dyrektora podczas indywidualnej rozmowy w przypadku ucznia, wobec 

którego stosowane były upomnienia wychowawcy oddziału i rozmowa z pedagogiem 

szkolnym, a mimo to nie zaprzestał on łamania regulaminu szkolnego, 

4) nagany dyrektora wobec ucznia, który rażąco narusza zasady określone w statucie, a 

wobec którego nie skutkują zastosowane kary o których mowa w pkt.1-3, 

5) przeniesienie do równoległego oddziału tej szkoły ucznia, który rażąco narusza zasady 

określone w statucie a wobec którego nie skutkują zastosowane kary o których mowa w 

pkt.1-4, 

6) skreślenie z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem ucznia, rażąco 

naruszającego zasady określone w statucie, a wobec którego nie skutkują wielokrotnie 

zastosowane kary, o których mowa w pkt.1-5, do innej szkoły, po wcześniejszym 

uzyskaniu decyzji kuratora i zgody dyrektora szkoły, do której uczeń zostanie 

przeniesiony, wg trybu podanego w ust.2. 

2. Tryb odwoławczy do kuratora w związku z przeniesieniem ucznia do innej szkoły: 

1) na wniosek wychowawcy rada pedagogiczna poprzez głosowanie podejmuje uchwałę 

o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, zobowiązując dyrektora do rozpoczęcia 

procedury, 

2) dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego, po poinformowaniu rodziców ucznia 

występuje do Kuratora Oświaty o wyrażenie zgody na przeniesienie, 

3) po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oraz za zgodą dyrektora szkoły, do której 

uczeń ma być przeniesiony, po poinformowaniu rodziców wychowanka dyrektor szkoły 

przenosi ucznia do innej placówki. 

3. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.  
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4. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia w trybie natychmiastowym. 

5. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez 

wychowawcę oddziału lub nauczyciela do dyrektora w terminie 7 dni od daty wymierzenia 

kary. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złożenia i udziela 

pisemnej odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zawiesić wykonanie 

kary nałożonej na ucznia, jeśli uzyska on poręczenie wychowawcy oddziału lub samorządu 

uczniowskiego. 

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez 

dyrektora szkoły do rady pedagogicznej w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. Rada 

pedagogiczna w porozumieniu z dyrektorem rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty 

jego złożenia i przedstawia swoją opinię na piśmie dyrektorowi, obligując go do 

utrzymania lub zawieszenia wykonania kary i informując ucznia na piśmie o tym fakcie. 

Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 

7. Uczeń i jego rodzice mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez 

dyrektora szkoły, o której mowa w § 53 ust. 1, pkt. 6. do Śląskiego Kuratora Oświaty za 

pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. Odwołanie 

zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty jego złożenia. Decyzja kuratora jest 

ostateczna. 

8. Jeżeli uczeń znajdujący się na terenie szkoły dopuszcza się czynu karalnego dyrektor 

uruchamia następującą procedurę: 

1) powiadamia o tym fakcie policję, 

2) powiadamia rodziców ucznia i zobowiązuje ich do natychmiastowego stawiennictwa w 

szkole, 

3) z zaistniałego zdarzenia sporządza protokół zajścia. 
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ROZDZIAŁ VIII 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 
 

§ 54 

 

1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego regulują sposób rozpoznawania przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej 

w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę.  

2. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli 

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

3. Precyzuje się sposób formułowania powyższego rozpoznania, o którym mowa 

w ust.1. i ust.2 w postaci ocen. 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie, 

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

dobrze i jak powinien dalej uczyć się, 

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 oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

 
§ 55 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:  

1) wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny śródroczne i roczne wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

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

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

 

§ 56 

 

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Nauczyciel ma obowiązek 

udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne do domu a uczeń ma obowiązek 

oddać je z podpisem rodziców na kolejnych zajęciach. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę 

oraz wskazuje możliwości uzyskania oceny wyższej. Uzasadnienie może mieć formę ustną 

lub pisemną i odnosi się do wszystkich ocen bieżących i klasyfikacyjnych w ciągu roku 

szkolnego. 
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§ 57 

 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to 

rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, 

którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich 

funkcjonowania percepcyjno- motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane 

schorzeniami neurologicznymi. 

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i 
dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 55 

ust. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 

oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w ośrodkach; 

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 na podstawie tej opinii;  

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

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa 

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

5) zwolnionego z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych przez lekarza. 

4. Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 
specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

5. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu 

zgody rodziców lub na wniosek rodziców opinia, o której mowa w ust. 6, może być 

wydana także uczniowi oddziału gimnazjalnego. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5. wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, 
który po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem 

oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno- pedagogiczne, i informuje o 

tym rodziców. 

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

muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W 

przypadku wychowania fizycznego należy również brać pod uwagę systematyczność 

udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez 

szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
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§ 58 

 

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

zajęciach wychowania fizycznego lub z całkowitej realizacji zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na 

czas określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu 

edukacyjnego 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. 

4. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.3, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego 

języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

 

KLASYFIKACJA 

 

§ 59 

 

1. Termin klasyfikacji: 

1) klasyfikacja śródroczna (obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 
zachowania) obejmować będzie osiągnięcia edukacyjne uczniów w okresie od 1 

września do trzeciego piątku stycznia lub ferii zimowych, o ile ich termin będzie 

wcześniejszy. 

2) klasyfikacja roczna (obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

zachowania) przeprowadzana będzie w czerwcu, najpóźniej na 4 7 dni przed 

zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym.  

2. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na 

podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz 

ustaleniu jednej, opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i jednej oceny 

opisowej zachowania. 

3. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust.2, 

uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z 

przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

4. Klasyfikowanie śródroczne w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i oddziałach 

gimnazjalnych polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali od 1 do 6 oraz ustaleniu oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  
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5. Klasyfikowanie roczne w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych 

polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali 1 do 6 oraz oceny zachowania, według 

skali zawartej w regulaminie ocen zachowania. 

6. Klasyfikacja roczna ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć 

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z 

uwzględnieniem ustaleń zawartych w opracowanym dla niego indywidualnym programie 

edukacyjno- terapeutycznym, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 

jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

7. Klasyfikacja śródroczna ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 

okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 

indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla niego na 

podstawie odrębnych przepisów,  i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania. 

8. Klasyfikacja roczna ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego 

osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- 

terapeutycznym, opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania 

ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania. 

9. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

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

poradni specjalistycznej. 

10. Na 5 dni roboczych przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia ustnie, 

a wychowawca jego rodziców pisemnie o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych oraz o przewidywanej ocenie zachowania. Propozycje ocen należy 

wprowadzić do dziennika elektronicznego. Na 5 dni roboczych przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele w klasach I-III są 

zobowiązani zapoznać rodziców w formie pisemnej z przewidywaną roczną opisową 

oceną klasyfikacyjną. Informacji tej dokonuje się poprzez sporządzenie wykazu 

przewidywanych ocen klasyfikacyjnych lub oceny opisowej w dwóch kopiach, z których 

jedną odbiera rodzic poświadczając ten fakt na drugiej przechowywanej następnie w 

dokumentacji wychowawcy oddziału. 

11. Na 5 dni roboczych przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej rodzic musi być powiadomiony o przewidywanej dla ucznia ocenie 

niedostatecznej z przedmiotu. Zawiadomienie musi mieć formę pisemną potwierdzoną 

podpisem rodzica. W razie niemożności osobistego kontaktu z rodzicem powiadomienia 

dokonuje się listem poleconym. Za zawiadomienie rodziców odpowiedzialny jest 

wychowawca.  

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału, biorąc pod uwagę 
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wpisy w dzienniku elektronicznym, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia. 

13. Przewidywane oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustala się jako średnią ważoną, którą oblicza się według wzoru: 

 

 
suma iloczynów: ocena cząstkowa x waga oceny 

---------------------------------------------------------------- 

suma wag ocen 

 

    Obowiązują następujące wagi ocen cząstkowych: 

Waga Forma sprawdzania wiadomości i umiejętności 

3 sprawdzian, praca klasowa, szczególne osiągnięcia sportowe i 

przedmiotowe od szczebla powiatu 

2 kartkówka, odpowiedź ustna, ocena za zgromadzone plusy i 

minusy, praca domowa długoterminowa, aktywność 

pozalekcyjna, powtórzenie przed egzaminem, aktywność na 

zajęciach wychowania fizycznego, udział w zawodach 

sportowych na szczeblu gminnym i powiatowym 

1 praca domowa bieżąca, działalność artystyczna, działalność 

zdrowotno – ruchowa, aktywność na lekcjach, zeszyt, inna 

 

Przewidywane oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wystawiane są na podstawie 

następujących wartości średniej ważonej: 

Średnia ważona Ocena 
 od 5,51 do 6,0  

lub uczeń posiada szczególne osiągnięcia,                                

o których mowa w § 66 ust. 6 Statutu. 

Celujący 

od 4,51 do 5,50 Bardzo dobry 

od 3,51 do 4,5 Dobry 

od 2,51 do 3,5 Dostateczny 

od 1,51 do 2,5 Dopuszczający 

od 1,0 do 1,5 Niedostateczny 

 

Ocenę roczną klasyfikacyjną wystawia nauczyciel uwzględniając wszystkie aspekty 

oceniania, w tym czynnik społeczny. 

14. Na dwa dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej nauczyciele przedmiotów wystawiają śródroczne i roczne oceny 

klasyfikacyjne a wychowawca ocenę klasyfikacyjną zachowania dokonując wpisu w 

dzienniku elektronicznym. 

15. O ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej 

rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z 

rodzicami. 

16. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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§ 60 

 

1. W klasach I-III szkoły podstawowej nauczyciel na bieżąco ocenia postępy ucznia w nauce 

w odniesieniu do edukacji polonistycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, 

plastycznej, technicznej, muzycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i 

języka angielskiego stosując komentarz słowny (ustny lub pisemny) oraz następującą skalę 

ocen: 

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. Kryteria wymagań na poszczególne stopnie zawarte są w wymaganiach edukacyjnych 
wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania z poszczególnych 

zajęć edukacyjnych. 

3. Stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 

1) formy ustne- odpowiedzi, dialog, opis, opowiadanie, recytacja, czytanie, piosenka, 

2) formy pisemne- testy, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, przepisywanie, 

pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu, kilkuzdaniowe wypowiedzi zgodne z podstawą 

programową, obliczenia na tablicy, prowadzenie zeszytu i ćwiczeń, 

3) formy sprawnościowe, praktyczne - dotyczą zajęć, podczas których uczymy, ćwiczymy 

i kontrolujemy sprawność oraz umiejętności praktyczne. 

4. Pisemne prace kontrolne (sprawdziany, testy, kartkówki) są punktowane. Przeliczanie 
punktów na oceny odbywa się wg ustalonej skali procentowej w stosunku do ilości 

wszystkich możliwych do uzyskania punktów: 

1) 100% - celujący, 

2) 99% - 90% - bardzo dobry, 

3) 75% - 89% - dobry, 

4) 51% - 74% - dostateczny, 

5) 30% - 50% - dopuszczający, 

6) 0% - 29% - niedostateczny. 

5. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie plusów za aktywność na zajęciach bądź 

za wykonywanie zadań dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia ucznia. 

Za sześć zgromadzonych plusów z danej edukacji uczeń otrzymuje stopień celujący. Jeśli 

uczeń nie zgromadził sześciu plusów, to przed klasyfikacją roczną na własne życzenie 

może otrzymać stopień bardzo dobry za 5 plusów, stopień dobry za 4 plusy, dostateczny za 

3, a dopuszczający za 2 plusy. 

6. Sprawdziany i testy są dla ucznia obowiązkowe. Powinny być zapowiadane z 
tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone powtórzeniem materiału. Dopuszcza się 

jeden sprawdzian lub test w ciągu dnia. W przypadku nieobecności na sprawdzianie bądź 

teście, uczeń musi przystąpić do jego napisania w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie 

od dnia powrotu do szkoły. Termin i formę poprawy należy uzgodnić z nauczycielem. 

7. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i poprzedzone powtórzeniem. 

8. Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny z pisemnych prac kontrolnych, z 

recytacji wiersza i z piosenki, jeśli otrzymał za nie ocenę niższą niż dobry. Uzyskany 

stopień jest wpisywany do dziennika.  

9. Prace domowe sprawdzane są pod względem ilościowym i jakościowym.  

10. Za brak zadania bądź brak potrzebnych do zajęć materiałów lub przyborów uczeń 

otrzymuje minus (-). Trzy zgromadzone minusy za brak zadania bądź trzy zgromadzone 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRZYSZOWIE 51 

minusy za brak potrzebnych materiałów i przyborów z danej edukacji lub języka 

angielskiego, są równoznaczne z wpisem uwagi do dziennika elektronicznego. 

11. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek w zeszycie i w zeszycie ćwiczeń 

spowodowanych nieobecnością na zajęciach. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel 

może zwolnić ucznia z tego obowiązku lub określić, które partie mogą zostać pominięte. 

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach I-III są 
ocenami opisowymi. 

13. Na 5 dni roboczych przed roczną klasyfikacją uczniowie i ich rodzice są powiadomieni w 

formie pisemnej o przewidywanej ocenie opisowej z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

14. Rodzice mają prawo zgłosić na piśmie nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia 
edukacyjne chęć poprawy oceny swego dziecka, jednak nie później niż dwa dni po 

otrzymaniu przewidywanej oceny. 

15. Nauczyciel wyraża zgodę na poprawę oceny opisowej, jeżeli uczeń spełnia poniższe 

warunki: 

1) systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach,  

2) systematycznie prowadził zeszyty,  

3) systematycznie odrabiał zadania domowe,  

4) poprawiał oceny cząstkowe na bieżąco, w wyznaczonym terminie, 

5) przedstawi orzeczenie lekarskie o przyczynie niepowodzeń w szkole spowodowane 

ukrytą chorobą lub deficytami. 

16. W przypadku, gdy uczeń spełnia warunki zawarte w ust. 13, nauczyciel w terminie 

dwóch dni od otrzymania zgłoszenia przeprowadza uczniowi sprawdzian wiedzy i 

umiejętności obejmujący materiał zrealizowany w danym roku szkolnym. W zależności od 

rodzaju edukacji sprawdzian ma formę ustną, pisemną bądź praktyczną. 

17. Ocena z przeprowadzonego sprawdzianu jest ostateczna. 

18. Nauczyciel obserwuje zachowanie uczniów i na bieżąco dokonuje wpisów w dzienniku 

elektronicznym, uwzględniając w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

19. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania w klasach I-III są ocenami 
opisowymi. Ustalane są przez wychowawcę w oparciu o opinie wystawione przez 

nauczycieli uczących w tym oddziale, wychowawców świetlicy i samoocenę ucznia, na 

podstawie następujących kryteriów: 

1) stosunek do obowiązków szkolnych: 

a. dotrzymywanie umów i zobowiązań, 

b. obowiązkowość (prace domowe, materiały i przybory szkolne) 

c. praca na lekcji (aktywność, skupienie nad zadaniem, samodzielność, dokładność, 

tempo pracy, doprowadzanie pracy do końca), 

2) kulturę osobistą ucznia: 

a. właściwe zachowanie w różnych miejscach i sytuacjach, 

b. panowanie nad emocjami (płacz, gniew, niepokój, agresja), 

c. stosowanie zwrotów grzecznościowych, 

d. dbałość o porządek w miejscu pracy, 

e. szanowanie własności prywatnej i społecznej, 

3) relacje z rówieśnikami 

a. koleżeństwo, uczynność, życzliwość, uczciwość, 
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b. pomoc innym,  

c. umiejętność samooceny i oceny zachowania innych, 

d. troska o bezpieczeństwo własne i innych, 

4) współdziałanie w zespole 

a. zgodna współpraca i zabawa, 

b. przestrzeganie ustalonych zasad (reguł), 

c. przewodniczenie lub podporządkowywanie się grupie, 

5) aktywność społeczną 

a. odpowiedzialne pełnienie powierzonej funkcji, 

b. udział w organizowanych akcjach, konkursach i zawodach sportowych na terenie 

szkoły i poza nią. 

20. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna. 

21. O planowanej rocznej opisowej ocenie zachowania wychowawca zobowiązany jest 
powiadomić ucznia i jego rodziców 5 dni roboczych przed klasyfikacją. 

22. Rodzic ma prawo wyrazić wychowawcy na piśmie chęć uzyskania przez ucznia oceny 

zachowania wyższej niż przewidywana, jednak nie później niż dwa dni robocze po 

otrzymaniu przewidywanej oceny. 

23. Wychowawca wyraża zgodę na poprawę przewidywanej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania, jeśli uczeń spełnia następujące warunki: 

1) nie otrzymał nagany dyrektora (wpis w dzienniku elektronicznym), 

2) nie otrzymał nagany wychowawcy (wpis w dzienniku elektronicznym), 

3) wszystkie obecności ma usprawiedliwione, 

4) w ostatnim miesiącu przed wystawieniem przewidywanej oceny zachowania widać 

wyraźną poprawę zachowania ucznia (zdecydowanie mniejsza ilość wpisanych uwag), 

5) w okresie między wystawieniem oceny przewidywanej a rocznej uczeń nie otrzymał 

żadnej uwagi (wpis do zeszytu uwag). 

24. Po spełnieniu wszystkich warunków z ust. 23 wychowawca ma prawo wystawić 

uczniowi wyższą ocenę zachowania, o czym informuje pisemnie ucznia i jego rodziców. 

25. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna opisowa ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie 

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

dydaktyczno-wychowawczych. 

26. Dopuszcza się stosowanie 0 (zera) w dzienniku elektronicznym, celem wskazania 

rodzicom i uczniom braków spowodowanych nieprzystąpieniem do różnego rodzaju form 

sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Symbol ten nie wpływa na ocenę końcową. 

 

§ 61 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne 

oraz oceny bieżące 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 ustalone w stopniach, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1-5. 
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3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 6. 

4. Szczegółowe kryteria ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zawarte są w wymaganiach 

edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów. 

5. Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia: 

1) wypowiedź ustna – bezpośredni kontakt nauczyciel-uczeń, śledzenie toku rozumowania 

i możliwość poprawy błędów; 

2) praca pisemna – samodzielność, umiejętność wykorzystania różnych źródeł wiedzy, 

3) aktywność na lekcji – błyskotliwość myślenia, 

4) praca w grupach – umiejętność współdziałania, 

5) rozwiązywanie problemów i zadań – logiczne myślenie, 

6) wyciąganie wniosków – dokonywanie analizy i syntezy, 

7) praca projektowa – abstrakcyjność myślenia, manualność, 

8) udział w zajęciach pozalekcyjnych. 

6. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

1) prac klasowych (obejmują dłuższe partie materiału, poprzedzone są lekcjami 
powtórzeniowymi), 

2) sprawdzianów (obejmują więcej niż trzy tematy), 

3) kartkówek (obejmują trzy ostatnie tematy), 

4) prac domowych, 

5) odpowiedzi ustnych, 

6) ćwiczeń, doświadczeń, 

7) prac długoterminowych np. referat, album, rozprawka,  

8) obserwacji uczniów (przygotowanie do lekcji, aktywność, praca w grupie, ćwiczenia 

praktyczne), 

9) innych form aktywności ucznia określonych przez nauczyciela przedmiotu. 
7. Prace pisemne (zadania klasowe, sprawdziany, kartkówki itp.) są punktowane. Przeliczanie 

punktów na oceny szkolne odbywa się wg ustalonej skali procentowej w stosunku do ilości 

wszystkich możliwych do uzyskania punktów: 

1) 96% - 100% - celujący, 

2) 90% - 95% - bardzo dobry, 

3) 75% - 89% - dobry, 

4) 51% - 74% - dostateczny, 

5) 30% - 50% - dopuszczający, 

6) 0% - 29% - niedostateczny. 

8. Prace klasowe, sprawdziany i zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe. Dopuszcza się 

jeden sprawdzian lub pracę klasową w ciągu dnia. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej, 

sprawdzianu lub zapowiedzianej kartkówki z powodu nieobecności 5-dniowej lub 

dłuższej, jest zobowiązany je napisać po uzgodnieniu terminu i formy z nauczycielem 

przedmiotu w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia powrotu do szkoły. W 

szczególnych wypadkach nauczyciel może termin wydłużyć. Jeśli absencja trwała krócej 

niż 5 dni nauczyciel może polecić uczniowi napisanie zaległego sprawdzianu, pracy 

klasowej lub zapowiedzianej kartkówki na kolejnej lekcji lub ustalić z nim inny termin.  

9. Oceny można poprawiać w czasie trwania półrocza, w którym uczeń je otrzymał.  

10. Każdą ocenę uczeń może poprawić tylko raz. 

11. Ocena z poprawionej pracy jest wpisywana do dziennika, zaś poprzednia ocena nie traci 

ważności, tj. pozostaje wpisana w dzienniku, a nauczyciel wystawiając ocenę śródroczną 

bądź roczną ma z jednej strony wiadomość, że dana ocena została poprawiona, ale z 

drugiej strony posiada informację o pierwotnym stopniu opanowania materiału nauczania 

w danym zakresie przez ucznia, co umożliwia sprawiedliwe ocenianie.  
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12. Informacje o terminie, formie i zakresie planowanych sprawdzianów podawane 

są z tygodniowym wyprzedzeniem. 

13. Krótkie kartkówki nie muszą być zapowiedziane.  

14. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej lub pisemnej. 

15. Prace domowe sprawdzane są pod względem ilościowym i jakościowym. 

16. Uczeń ma prawo wybrać kropkę oznaczającą nieprzygotowanie do lekcji w danym dniu 

z danego przedmiotu (nie dotyczy lekcji, na których miała się odbyć zapowiedziana praca 

klasowa lub sprawdzian): 

1) jedną kropkę w ciągu półrocza w przypadku przedmiotów odbywających się do trzech 

godzin tygodniowo, 

2) dwie kropki w ciągu półrocza w przypadku przedmiotów odbywających się powyżej 
trzech godzin tygodniowo. 

17. Dopuszcza się stosowanie 0 (zera) w dzienniku elektronicznym, celem wskazania 

rodzicom i uczniom braków spowodowanych nieprzystąpieniem do różnego rodzaju form 

sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Symbol ten nie wpływa na ocenę końcową. 

 

§ 62 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej w bieżącym ocenianiu dopuszcza się 

stosowanie plusów i minusów.  

2. Plusy uczeń otrzymuje za: 

1) omówienie odrobionego typowego zadania domowego, 

2) samodzielne wykonanie ćwiczenia na lekcji, 

3) przygotowanie krzyżówek, rebusów i innych ciekawych materiałów, 

4) zgłaszanie się na lekcji i aktywne rozwiązywanie problemów dotyczących treści 

nauczania, 

5) pracę w grupach, 

6) pomoc koleżeńską szkolną i pozaszkolną w zakresie treści nauczania, 

7) inne formy aktywności, wprowadzone przez nauczyciela przedmiotu i podane do 

wiadomości uczniów. 

3. Minusy uczeń otrzymuje za: 

1) nieodrobienie zadania domowego, 

2) brak zeszytu, w którym należało odrobić zadanie domowe, 

3) brak koniecznych przyborów, 

4) brak koniecznych materiałów do przeprowadzenia tematu lekcji (wcześniej 

zapowiedzianych), 

5) niewykonanie prostych typowych czynności w toku lekcji (nie mogą one być związane 
z wolnym tempem pracy ucznia), 

6) brak pracy w grupach, 

7) inne, wprowadzone przez nauczyciela przedmiotu i podane do wiadomości uczniów 
(np. pożyczenie i nieoddanie zeszytu na czas zajęć szkolnych). 

4. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za trzy zgromadzone minusy, zaś ocenę celującą za 

sześć zgromadzonych plusów. 

5. Jeżeli przed klasyfikacją roczną uczeń nie zgromadził wystarczającej ilości plusów na 

ocenę celującą, to ma prawo do uzyskania oceny niższej. Za 5 plusów może otrzymać 

ocenę bardzo dobrą, za 4 ocenę dobrą, za 3 - dostateczną, a za 2 plusy - dopuszczającą.  

 

§ 63 
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1. Ocena zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej powinna uwzględniać w 

szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,  

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,  

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  
2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe,  

2) bardzo dobre,  

3) dobre,  

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca biorąc pod uwagę wpisy uwag w dzienniku 

elektronicznym po zasięgnięciu opinii uczniów danej klasy, innych nauczycieli i 

pracowników szkoły oraz ocenianego ucznia. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

5. Kryteria oceny zachowania uwzględniają: 

1) stosunek do nauki i obowiązków szkolnych: 

a. systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne, 

b. rzetelne przygotowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, 

c. właściwe zachowanie się na zajęciach edukacyjnych, 

2) poszanowanie mienia szkolnego, 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 

4) przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole, 

5) właściwe zachowanie wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych 

uczniów, 

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

7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, 

8) schludny wygląd i ubieranie się według określonych w szkole zasad, 

9) przestrzeganie zakazu korzystania z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń 
elektronicznych na terenie szkoły bez zgody nauczyciela, 

10) pracę na rzecz szkoły i klasy. 

6. Zasady wystawiania ocen śródrocznych i rocznych zachowania: 

1) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego zachowanie określa choć jeden z poniższych 

punktów: 

a. mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych powtórzył którykolwiek z 

podanych czynów: 

- ulega nałogom, 

- bierze udział w kradzieżach, 

- dopuszcza się wandalizmu. 

b. zagraża zdrowiu i życiu swojemu oraz innych, 

c. w ciągu półrocza opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 25 godzin, 

d. działa w nieformalnych grupach przestępczych, 
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e. będąc uczniem oddziału gimnazjalnego, nie uczestniczył lub odmówił udziału w 

realizacji projektu edukacyjnego, 

f. inne skandalicznie nieprzewidywalne zachowania ucznia, w tym w Internecie. 

2) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego zachowanie określa choć jeden z 

poniższych punktów: 

a. popełnił którykolwiek z podanych czynów: 

- ulega nałogom, 

- bierze udział w kradzieżach, 

- celowo dewastuje mienie szkolne lub prywatne, 

- fałszuje podpisy. 

b. zagraża zdrowiu i życiu swojemu oraz innych, 

c. w ciągu półrocza opuścił bez usprawiedliwienia od 15 do 25 godzin, 

d. wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego (wygląd i 

ubiór szkolny, zachowanie na lekcjach i przerwach, kultura języka, używanie 

telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela) – 

łącznie co najmniej 6 uwag z tego zakresu, 

e. mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego gimnazjalny 

projekt edukacyjny nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego 

konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu edukacyjnego. 

3) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia punkt a i jego zachowanie określa choć 
jeden z punktów od b do g: 

a. nie popełnił żadnego z podanych czynów: 

- ulega nałogom, 

- bierze udział w kradzieżach, 

- zagraża zdrowiu i życiu swojemu oraz innych, 

- umyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne, 

- fałszuje podpisy. 

b. stale odmawia wykonywania zadań na rzecz klasy lub szkoły, 

c. nieregularnie usprawiedliwia nieobecności (przekracza termin 7 dni), w ciągu 

półrocza opuścił bez usprawiedliwienia od 5 do 14 godzin, 

d. uczestniczył w kłótniach i konfliktach, szarpaninach, przepychankach 

niezagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu – co najmniej 2 uwagi z tego 

zakresu, 

e. dopuszczał się łamania postanowień regulaminów szkolnych (wygląd i ubiór 

szkolny, zachowanie na lekcjach i przerwach, kultura języka, używanie telefonu 

komórkowego i innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela) – co 

najmniej 3 uwagi, 

f. świadomie biernie uczestniczy w negatywnych zachowaniach kolegów i koleżanek, 

g. będąc uczniem oddziału gimnazjalnego, współpracował w zespole realizującym 

projekt edukacyjnym wypełniał stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym 

jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji 

opiekuna projektu. 

4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie punkty: 

a. nie popełnił żadnego z podanych czynów: 

- ulega nałogom, 

- bierze udział w kradzieżach, 

- zagraża zdrowiu i życiu swojemu oraz innych, 

- umyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne, 

- fałszuje podpisy. 

b. zwykle nie odmawia wykonywania zadań na rzecz klasy lub szkoły – co najmniej 1 

pochwała, 
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c. nie ma więcej niż 4 godziny nieusprawiedliwione, 

d. przestrzega regulaminów szkolnych (wygląd i ubiór szkolny, zachowanie na lekcjach 

i przerwach, kultura języka, używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych bez zgody nauczyciela) – najwyżej 2 uwagi, 

e. bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia, 

f. jest uczciwy i prawdomówny, 

g. z szacunkiem odnosi się do kolegów i osób starszych, 

h. będąc uczniem oddziału gimnazjalnego, współpracował w zespole realizującym 

projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania. 

5) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie punkty: 

a. nie popełnił żadnego z podanych czynów: 

- ulega nałogom, 

- bierze udział w kradzieżach, 

- zagraża zdrowiu i życiu swojemu oraz innych, 

- rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne, 

- fałszuje podpisy. 

b. ma maksymalnie 3 godziny nieusprawiedliwione, przychodzi punktualnie na lekcje, 

spóźnia się tylko sporadycznie, 

c. chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, 

d. zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań, 
e. jest kulturalny, prawdomówny, nie wszczyna konfliktów, 

f. oddaje w terminie książki do biblioteki szkolnej i klucz do szafek, 

g. przestrzega regulaminów szkolnych (wygląd i ubiór szkolny, zachowanie na lekcjach 

i przerwach, kultura języka, używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych bez zgody nauczyciela) – najwyżej 1 uwaga, 

h. będąc uczniem oddziału gimnazjalnego, był aktywnym uczestnikiem zespołu 

realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami 

zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością. 

6) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe punkty: 

a. jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole, 

b. ma maksymalnie jedną uwagę (pod warunkiem, że jest to uwaga niedotycząca 

zagrożenia zdrowia i życia innych), 

c. reprezentuje szkolę w konkursach, zawodach, 

d. dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie (7 dni od stawienia 

się na zajęcia), 

e. jest pilny i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, 

f. zawsze ma wygląd i strój dostosowany do wymogów szkolnych, 

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

h. umie taktownie przedstawić swoje racje, 

i. na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i 

kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych 

przez szkołę i poza nią, 

j. będąc uczniem oddziału gimnazjalnego, wykazał się dużą samodzielnością i 

innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, 

wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu 

i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania 

wniosków (dotyczy uczniów biorących udział w projekcie).Uczeń jest informowany 

o przewidywanej ocenie zachowania równocześnie z ocenami przedmiotowymi, z 

możliwością zastosowania jej zmiany w szczególnych  przypadkach. 

7. Zachowanie ucznia poza szkołą wpływa na ocenę z zachowania, o ile wychowawca został 

o nim poinformowany. 
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8. Każdy nauczyciel ma obowiązek na bieżąco informować wychowawcę o uwagach 

dotyczących zachowania ucznia poprzez zapis w dzienniku elektronicznym. 

9. O grożącej ocenie nagannej uczeń i jego rodzice informowani są na 5 dni roboczych przed 

jej wystawieniem.  

10. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na forum oddziału na 5 dni roboczych 

przed konferencją klasyfikacyjną. 

11. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się, po zapoznaniu z przewidywaną oceną, 

do dyrektora szkoły w ciągu dwóch dni od chwili otrzymania zawiadomienia. 

12. Dyrektor wraz z wychowawcą, pedagogiem i nauczycielami uczącymi w danym oddziale 

analizuje zachowanie ucznia. 

13. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

 

§ 64 

 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła w miarę możliwości stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków w ramach zajęć 

wyrównawczych, indywidualnych kontaktów nauczyciela z uczniem, zorganizowanej 

pomocy koleżeńskiej, indywidualnej pracy pod kierunkiem nauczyciela. 

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, ma 

obowiązek poprawy tej oceny w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu, z którego 

tę ocenę otrzymał, jednakże nie później niż do końca marca.  

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć dodatkowych edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

§ 65 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 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. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

jego rodziców, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, 

3) przechodzący ze szkoły niepublicznej do publicznej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 

fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się 

oceny zachowania. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami. 
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8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia- jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, przeprowadza 

komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły, wicedyrektor lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel lub nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany 
egzamin. 

10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, oraz jego 

rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu 

jednego dnia. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej.  

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

fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.  

13. Z przeprowadzonego 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,  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

4) imię i nazwisko ucznia, 

5) zadania egzaminacyjne, 

6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustalone oceny.  

 Do protokołu dołącza się prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice ucznia. 

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 68.  

18. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 67 ust.1 i § 68. 

19. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 68. 

20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w terminie do 2 

dni roboczych od egzaminu. 

 

§ 66 

 

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku promocję do klasy 

programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić 

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy 

oddziału oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. 
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2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

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

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od 

stopnia niedostatecznego lub po zdaniu egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 63 

ust. 4 i § 67 ust. 9. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji 

i powtarza tę samą klasę. 

5. Świadectwo z wyróżnieniem w klasach IV-VII szkoły podstawowej i II gimnazjalnej 

otrzymuje uczeń, którego średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych wynosi minimum 

4,75, a zachowanie jest co najmniej bardzo dobre. Uczniowi, który uczęszczał na 

dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także 

roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Uczniowi, który uczęszczał na religię i etykę do 

średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w 

szkole podstawowej i dotychczasowym gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad 

przedmiotowych w dotychczasowym gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

7. Ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego 

ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 

8. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 

na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych danej szkoły, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 63, ust. 4, a w przypadku gimnazjum 

przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego. 

9. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 

klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który 

uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza 

się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Uczniowi, który uczęszczał na religię i etykę 

do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych 

uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, 

ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

 

§ 67 

 

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

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.  
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2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z 

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

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.  

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor, wicedyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako 

przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel uczący danego przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego 

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

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

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. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. 

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

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

przez dyrektora szkoły (nie później niż do końca września). 

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

programowo wyższej i powtarza klasę. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego 

jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w terminie do 2 dni roboczych od 

egzaminu. 

 

§ 68 

 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 

tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak 

niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

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

sprawdzian wiadomości i umiejętności, w formie pisemnej i ustnej, a z plastyki, 

muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego w formie zadań praktycznych, 

oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,  

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

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust.2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 

dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia 

się z uczniem i jego rodzicami. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 

komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c. nauczyciel prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 
komisji, 

b. wychowawca oddziału, 

c. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

d. pedagog, 

e. przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f. przedstawiciel rady rodziców. 
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. 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 egzaminacyjną jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej 

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

egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 67 ust. 1. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  

c. termin egzaminu, 

d. imię i nazwisko ucznia, 

e. zadania sprawdzające, 

f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

b. termin posiedzenia komisji, 

c. imię i nazwisko ucznia, 

d. wynik głosowania, 
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e. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust.7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez 

ucznia zadania praktycznego. 

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

mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

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

 

§ 69 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z przedmiotu oraz przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania informacji o tej ocenie do 

dyrektora szkoły z pisemnym uzasadnieniem. 

2. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest:  

1) uzyskanie w ciągu okresu z prac pisemnych: prac klasowych, sprawdzianów, testów, co 

najmniej 50% ocen wyższych od oceny przewidywanej,  
2) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, dopuszcza się nie więcej niż dwa braki 

zadań domowych w ciągu półrocza, 

3) aktywność i właściwa postawa na zajęciach.  

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez dyrektora wniosku o podwyższenie 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu, w ciągu dwóch dni roboczych 

przeprowadzany jest egzamin sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności ucznia. wiedzy 

i umiejętności ucznia.  

4. Egzamin sprawdzający przeprowadza nauczyciel przedmiotu w obecności dyrektora lub 

wicedyrektora. 

5. Egzamin sprawdzający przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej. Obejmuje 

materiał zrealizowany w danym roku szkolnym. 

6. Na egzaminie uczeń musi uzyskać ilość punktów określoną procentowo na poszczególne 

oceny. 

7. Ocena z egzaminu jest ostateczna. 

8. W przypadku przewidywanej oceny klasyfikacyjnej zachowania dyrektor razem z 

zespołem nauczycieli uczących w danym oddziale przeprowadza analizę pochwał i uwag 

ucznia i podejmuje decyzję w sprawie oceny. 

9. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ IX 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

§ 70 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada pieczęć urzędową treści: „Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w 

Skrzyszowie”. 

3. Tablica zawiera: nazwę szkoły, imię szkoły oraz adres wg danego wzoru: 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Śląskich 

w Skrzyszowie 

44-348 Skrzyszów, ul. 1 Maja 177 

 

§ 71 

 

1. Szkoła Podstawowa posiada własny sztandar. 

2. W skład pocztu sztandarowego wchodzi trzech uczniów wyróżniających się w nauce, o 

nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu uczęszczających do najstarszych klas.  

3. Kadencja pocztu trwa jeden rok, począwszy od przekazania sztandaru w dniu uroczystego 

pożegnania absolwentów. 

4. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych z biało-czerwonymi szarfami 

biegnącymi z prawego ramienia do lewego boku i białymi rękawiczkami. W trakcie 

uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie. 

5. Poczet Sztandarowy ze sztandarem towarzyszy wszystkim ważniejszym, oficjalnym 

uroczystościom szkolnym oraz pozaszkolnym, jeśli jest to uzasadnione. 

6. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą. 

7. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie 

sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu. 

8. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru 

wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy 

podaje osoba prowadząca uroczystość. 

9. Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. 

Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla 

sztandar. 

 

§ 72 

 

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

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

3. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący. 
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ZASADY I TRYB ZMIANY STATUTU 
 

§ 73 

 

1. Statut Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie może ulec zmianie w całości lub w części. 

Postępowanie w sprawie zmiany statutu wszczyna się na wniosek rady pedagogicznej albo 

dyrektora szkoły lub organu prowadzącego złożony do rady pedagogicznej. W przypadku 

zmiany przepisów prawnych wniosek w sprawie dostosowania statutu do obowiązujących 

przepisów ustawowych składa do rady pedagogicznej z urzędu dyrektor szkoły. 

2. Projekt zmian w niniejszym statucie przygotowuje i zatwierdza uchwałą rada 

pedagogiczna. 

3. Każda nowelizacja statutu skutkuje tekstem ujednoliconym statutu. 

4. Dyrektor szkoły jest upoważniony do publikowania ujednoliconego tekstu statutu. 

5. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące 

tych spraw odrębne przepisy. 

6. Statut szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników 

administracji i obsługi szkoły. 

7. Statut szkoły dostępny jest na stronie internetowej szkoły podstawowej i w szkolnych 

bibliotekach. 

 

§ 74 

Tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie zatwierdzony Uchwałą Rady 

Pedagogicznej nr 227/4/2018/2019 z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

  


