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Rozdział 1 

Podstawowe informacje o zespole. 

 
Podstawa prawna:  
Statut opracowano na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256,poz.2572 
z późn.  zm.) wraz z rozporządzeniami ją uzupełniającymi. 

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 21 maja 2001r.  
w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół(Dz. U. 
z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z póź. zm.)  

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r  
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicz-
nych (z poźn. zmianami), 

4) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela /z późn. zm./. 

§1. 

1. Pełna nazwa placówki, zwanej dalej „Zespołem”, brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Zabłudowie. 

2. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa imienia Franciszka Karpińskiego w Zabłu-
dowie zwana dalej „Szkołą” i Przedszkole w Zabłudowie zwane dalej „Przedszkolem”. 

 
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny ma swoją siedzibę w Zabłudowie przy ul. Mickiewicza 20.  

§2. 

Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Zabłudów. 

§3. 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty z siedzibą w Bia-
łymstoku. 
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Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

§4. 

1. Cykl kształcenia w szkole wynosi 6 lat. 
 
2. Do obwodu szkoły należą miejscowości zgodnie z Uchwałą Nr XV/124/2012 Rady Miej-

skiej w Zabłudowie w sprawie uchwalania planu sieci oraz granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zabłudów. 

 
§5. 

 
Szkoła realizuje cele i zadania zgodnie z ustawami i innymi aktami prawnymi, a w szczegól-
ności: 

1) Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późń. zmianami). 
2) Deklaracją Praw Dziecka ONZ 
3) Konwencją o Prawach Dziecka 

 
§6. 
 

1. Celem edukacji na tym etapie jest: 
1) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności, 
2) rozbudzanie potrzeby korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie 

wrażliwości, twórczego myślenia, wdrażanie uczniów do samokształcenia, 
3) ułatwianie zrozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swojego miejsca  

w społeczeństwie, przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych, 
4) umożliwianie uczestnictwa w kulturze, 
5) rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi, 
6) kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, ze szczególnym za-

akcentowaniem aspektów związanych z okresem dojrzewania. 
 

2.  Zadaniem szkoły jest: 

1) stworzenie uczniom warunków do zdobywania i utrwalania wiedzy oraz umiejęt-
ności, 

2) zapewnianie uczniom możliwości korzystania z technologii informacyjnej i ko-
munikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów oraz na zajęciach pozalekcyj-
nych; 

3) kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności; 
4) poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i profi-

laktyką zachowań nieakceptowanych społecznie oraz czynów prawnie zabronio-
nych; 

5) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość  
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów.  

6) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 
Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskrymi-
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nacji. 

§7. 

Szkoła zapewnia realizację zadań szczegółowych wynikających z Ustawy oraz wydanych 
na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności: 

1) Wspiera rozwój ucznia kształtując jego samodzielność intelektualną i umoż-
liwia dokonywanie wyborów edukacyjnych odpowiednio do jego uzdolnień  
i osiągnięć. 

2) Umożliwia pogłębianie wiedzy w zakresie religii wyznawanej przez uczniów 
poprzez zorganizowanie nauki religii w klasach i/lub etyki. 

3) Udziela porad psychologicznych i pedagogicznych przy pomocy  pedagoga 
szkolnego, wychowawców klas oraz specjalistów z poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

4) Umożliwia spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą na określonych wa-
runkach i uzyskanie świadectwa poszczególnych klas lub ukończenia szkoły. 

 

Rozdział 3 

Sposób realizacji zadań szkoły. 

§8. 

Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze odpowiednio do wieku 
uczniów, ich rozwoju psychofizycznego, potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących 
ogólnie przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 

§9. 

1. Zadania dydaktyczne realizuje szkoła poprzez: 
1) umożliwianie uczniom wzbogacania wiedzy o języku oraz rozumienia jego bu-

dowy  
i funkcjonowania w celu skutecznego komunikowania się z otoczeniem w róż-
nych formach i sytuacjach, 

2) umożliwianie uczniom rozwoju ich zdolności i zainteresowań poznawczych, spo-
łecznych, artystycznych, sportowych, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, 

3) ukazywanie uczniom najważniejszych etapów dziejów człowieka, kręgu kultu-
rowego  
i Polski, 

4) wdrażanie do respektowania prawa moralnego i stanowionego,  
5) umożliwianie uczniom uczestnictwa w ważnych wydarzeniach życia społeczne-
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go, 
6) wdrażanie uczniów do posługiwania się technologią informacyjną oraz nowymi 

możliwościami komunikowania się, przy jednoczesnym  akcentowaniu zagrożeń 
wynikających z posługiwania się środkami przekazu technicznego, 

7) indywidualizację procesu nauczania, 
8) umożliwianie uczniom realizacji obowiązku szkolnego,  
 

2. Zadania wychowawcze szkoła realizuje poprzez: 
1) rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszuki-

wanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 
2) rozwijanie świadomości życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów 

nauczania, jak i  całej edukacji danego etapu, 
3) kształtowanie postawy dążenia do dobra w jego wymiarze indywidualnym i spo-

łecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpo-
wiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wol-
nością innych, 

4) umożliwianie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze inte-
lektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i 
duchowym, 

5) uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 
przygotowanie do życia w rodzinie, społeczeństwie lokalnym i w państwie w du-
chu tradycji i patriotyzmu, 

6) przygotowanie uczniów do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania 
wyborów i hierarchizacji wartości oraz zapewnienie możliwości samodoskonale-
nia, 

7) kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 
poglądów, umiejętności współdziałania i współtworzenia w szkole wspólnoty 
uczniów,  nauczycieli i rodziców. 

3. Zadania opiekuńcze szkoła realizuje poprzez: 
1) zapewnienie  bezpiecznych i higienicznych warunków wszelkich form działalno-
ści dydaktyczno-wychowawczej organizowanej przez szkołę,  

2) pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych według 
harmonogramu ustalonego przez dyrektora, 

3) objęcie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i rodzin-
nej, 

4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom z klas 0-III oraz dzieciom, któ-
re nie uczęszczają na lekcje religii i/lub etyki, tych które muszą dłużej przebywać 
w szkole ze względu  na czas pracy ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz 
organizację dojazdu do szkoły,  

 
§9a. 

 
1. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o 

obowiązującą podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego i ogól-
nego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji 
przedmiotowych w poszczególnych typach szkół. 

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego; 
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3. Nauczyciel przedmiotu może wybrać program nauczania spośród programów zareje-
strowanych i dopuszczonych przez MEN lub: 
a) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, 
b) zaproponować program opracowany przez innego autora, 
c) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi 

zmianami. 
4. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole dyrektor szkoły może 

zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wyż-
sze kwalifikacje.  

5. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej 
klasie. 

6. Programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły. 
7. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw pro-

gramów. 
 

§9b. 
 

1. Oddział przedszkolny w szkole jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola 
i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły. 

2. (uchylony) 
3. Oddział przedszkolny zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie 

w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły, na zasadach określo-
nych dla oddziałów przedszkolnych. 

4. W szkole może być więcej niż jeden oddział przedszkolny realizujący program wy-
chowania przedszkolnego. 

5. Liczba dzieci w oddziałach nie może przekroczyć 25 osób. 
6. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygo-

towania przedszkolnego. 
7. Czas zajęć w ramach których realizowana jest podstawa programowa w oddziale 

przedszkolnym wynosi 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym 
trwa 60 minut. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na 
podstawie programu wychowania przedszkolnego. 

8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolach mogą być prowadzone 
zajęcia dodatkowe. 

9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniają-
cych, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości 
rozwojowych dzieci i wynosi: 

a) (uchylony) 
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut 

10. W oddziale przedszkolnym organizuje się dodatkowo naukę religii w wymiarze 1 go-
dzina tygodniowo. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi 30 minut. 

11. Organizację wychowania przedszkolnego, nauczania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, zaopiniowany 
przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący. 

12. Wychowawstwo w oddziale przedszkolnym powierza się nauczycielom, którzy poo-
siadają odpowiednie kwalifikacje. 

13. Do podstawowych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego należy: 
a) miesięczne planowanie pracy z dzieckiem w oparciu o program nauczania, 
b) odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece dzieci, 
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c) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania, 
d) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedago-

giczną  
i zdrowotną, 

e) doskonalenie kwalifikacji zawodowych, 
f) prowadzenie analizy gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie 
przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, 

g) znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawo-
wych w zakresie I etapu edukacyjnego, zwłaszcza klasy pierwszej szkoły pod-
stawowej, 

h) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabez-
pieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 

i) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z pod-
stawą programową wychowania przedszkolnego oraz odpowiedzialności za jej 
jakość, 

j) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i 
nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do 
znajomości zadań wynikających  w szczególności z programu wychowania 
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji do-
tyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. 

14. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt 
z jego rodzicami w celu: 

a) wspierania indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi 
zdolnościami,  

b) poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka, 
c) ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, 
d) włączenie ich w działalność szkoły. 

 
 

§9c. 
 

1. Szkoła: zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 
2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 

oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole lub w innej formie wychowania 
przedszkolnego. 

4. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 5 lat; 

5. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku ka-
lendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

6. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 
7. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
8. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku szkolnym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrza-
łość do podjęcia nauki szkolnej; 

9. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrek-
tor Szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z 
obowiązku przedszkolnego; 

10. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły, po 
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

11. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnia-
nie przez dziecko odpowiednio obowiązku przedszkolnego poza oddziałem przed-
szkolnym i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Zezwolenie na 
spełnianie przez dziecko obowiązku przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym i 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą może być wydane, jeżeli: 

1) wniosek  o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja; 
2) do wniosku dołączono: 

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształce-
nia, 

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez 
dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych 
egzaminów klasyfikacyjnych; 

12. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje 
świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów kla-
syfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie 
kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Dziecku takiemu 
nie ustala się oceny zachowania; 

13. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowią-
zek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
22 ust. 2 pkt 4. Ustawy z o systemie oświaty;  

14. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo 
uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których 
mowa w art. 64 ust. 1 pkt Ustawy o systemie oświaty  

15. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w §9c. ust. 11, następuje: 
a) na wniosek rodziców; 
b) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu 

klasyfikacyjnego, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,  
c) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa;  

 

§10. 
 

1. Szkoła organizuje i  prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły; 
zapewnia udzielanie porad psychologicznych i pedagogicznych przez pedagoga szkol-
nego, wychowawców klas oraz współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Wszystkie działania wynikające z potrzeby udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej są dokumentowane. 

3. Dokumentacja przechowywana jest na terenie szkoły.    
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu, 

zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpo-
znawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w 
szczególności:  

a) z niepełnosprawności;  
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b) z niedostosowania społecznego;  
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  
d) ze szczególnych uzdolnień;  
e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  
f) z zaburzeń komunikacji językowej;  
g) z choroby przewlekłej;  
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  
i) z niepowodzeń edukacyjnych;  
j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego ro-

dziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;  
k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 
za granicą.  

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom po-
lega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wycho-
wawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 
zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 
7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele 

wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 
terapeuci pedagogiczni. 

8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 
współpracy z: 
a) rodzicami uczniów, 
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, 
c) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
d) innymi szkołami i placówkami, 
e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i 

dzieci. 
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

a) ucznia, 
b) rodziców ucznia, 
c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem, 
d) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 
e) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, 
f) asystenta edukacji romskiej, 
g) pomocy nauczyciela, 
h) pracownika socjalnego, 
i) asystenta rodziny, 
j) kuratora sądowego. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie: 
a) klas terapeutycznych 
b) zajęć rozwijających uzdolnienia 
c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjotera-

peutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym 
e) porad i konsultacji 

11. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-
pedagogicznej należy do wychowawcy klasy. 
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12. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedago-
gicznej  współpracuje z rodzicami ucznia, z innymi nauczycielami i specjalistami, 
prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią. 

13. Objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną dotyczy: 
a) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolne-
go, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- niezwłocznie po otrzymaniu 
orzeczenia lub opinii, 

b) ucznia, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe 
lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną- nie-
zwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej 
lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą. 

14. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną informuje się ro-
dziców ucznia.  

15. Na podstawie zaleconych przez koordynatora form, sposobów i okresów udzielania 
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dyrektor szkoły ustala formy, spo-
soby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 
w których poszczególne formy będą realizowane. O przyjętych ustaleniach nie-
zwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia. 

16. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.  
17. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nau-

czycieli opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniają-
cy zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostoso-
wany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-
chofizycznych ucznia. 

18. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego co najmniej 
dwa razy w roku szkolnym, dokonuje się okresowej wielospecjalistycznej oceny po-
ziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi zgodnie z przepisami oraz w miarę potrzeb, 
dokonuje modyfikacji programu. 

19. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowa-
niu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny. Dyrektor szkoły, zawiadamia 
rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w 
nim. 

 
 

§11. 
 

Program wychowawczy szkoły zawierający główne cele i zadania szkoły uchwala Rada Pe-
dagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, tworząc 
jako odrębny dokument. 
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Rozdział 4 
 
 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 
 

§12. 
 

Postanowienia ogólne 
 

 1. Ocenianiu podlegają: 
             1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
             2) zachowanie ucznia. 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli po-

ziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wyma-

gań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nau-

czania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczy-

cieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia spo-
łecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

 
§12a. 

 
Cele i zakres oceniania 

 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach ocenia-

nia wewnątrzszkolnego. 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowa-
niu  oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informa-
cji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o po-

stępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 
ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydak-
tyczno-wychowawczej. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzy-

skania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z ob-
owiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiąz-

kowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfika-
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cyjnej zachowania, według skali i w formach określonych w dalszej części do-
kumentu                    

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z §13a; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według 
skali, o której mowa w §12c. i §12e; 

6) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych zgodnie z §13c. 
7) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnie-
niach ucznia. 

 
 

§ 12b. 
 

Zadania nauczycieli wobec oceniania wewnątrzszkolnego 
 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów tworzą, zgodne z wewnątrzszkolnymi zasada-
mi oceniania, przedmiotowe systemy oceniania (w skrócie PSO) zawierające: 

1) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych  
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z danego przedmiotu, 

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) sposób formułowania okresowej i rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

4) szczegółową umowę nauczyciela z klasą. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 
(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych okre-
sowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych za-
jęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nau-
czania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasy-

fikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasy-

fikacyjnej zachowania; 

4. Do końca września w każdej klasie organizuje się zebranie rodziców poświęcone zapo-
znaniu z informacjami, o których mowa w ust 2. i 3.  

5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, na pierwszych zajęciach po rozpoczęciu roku 
szkolnego, zapoznają uczniów ze swoimi PSO i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyj-
nym. 
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6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

7. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:  
1) w przypadku oceny z pracy kontrolnej – ustnie, przedstawiając punktację oraz 

kryteria ocen ustalone dla danej pracy kontrolnej,  
2) w przypadku oceny za wypracowanie z języka polskiego lub języka angielskie-

go – pisemnie, w formie uwag dotyczących ocenianej pracy,  
3) w przypadku innych ocen bieżących – ustnie,  
4) w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – ustnie, omawiając 

spełnianie przez ucznia wymagań określonych w PSO,  
5) w przypadku oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustnego uzasadnienia udziela 

wychowawca.  
8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom 

wg zasad określonych przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych w  ich PSO. 
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjne-

go, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest 
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez dyrektora w obecności nau-
czyciela prowadzącego  zajęcia edukacyjne, z zakresu których był przeprowadzony egza-
min lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. 

10. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyj-
nych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-
zycznych ucznia. 

11. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych po-
trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orze-

czenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym; 

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

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjali-
stycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę ta-
kiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1)–3), który jest objęty 
pomocą psychologiczno-.pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywi-
dualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psy-
chofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów wykonujących w 
szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej . 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 
podstawie tej opinii. 

12. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specy-
ficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 
ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podsta-
wowej. 
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§ 12c. 
 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych 
 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 
1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 
b) końcowe. 

2. Oceny bieżące, okresowe oceny klasyfikacyjne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali: 

  1)   stopień celujący - 6; 
  2)   stopień bardzo dobry - 5; 
  3)   stopień dobry - 4; 
  4)   stopień dostateczny - 3; 
  5)   stopień dopuszczający - 2; 
  6)   stopień niedostateczny - 1. 

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

4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 
pkt 6. 

5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się dopisywanie do ustalonych stopni znaków: „ +”  oraz  
„ –”. 

6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są 
ocenami opisowymi. 

7. Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań na poszczególne oceny z zajęć edukacyj-
nych: 

1) na ocenę celującą: 

a) zakres wiadomości i umiejętności obejmujący całość wymagań programowych, 
b) zgodne z wymogami nauki rozumienie uogólnień i związków między nauczanymi tre-
ściami; wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela, 

c) samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycz-
nych, umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób, 

d) poprawny styl i język wypowiedzi, swoboda w posługiwaniu się terminologią właści-
wą dla danego etapu kształcenia i zajęć edukacyjnych, 

e) uczestniczenie i odnoszenie sukcesów w pozaszkolnych formach aktywności związa-
nych z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe), 

f) z wychowania fizycznego - wysoki, ponadprzeciętny stopień sprawności fizycznej, 
duże umiejętności techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia in-
dywidualne lub zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych, 

g) z przedmiotu sztuka – wykazanie się udokumentowanymi osiągnięciami  we własnej 
twórczości muzycznej lub plastycznej (sukcesy w dziecięcych konkursach plastycz-
nych, opanowanie gry na instrumencie, sukcesy w konkursach piosenki, itp); 

2) na ocenę bardzo dobrą opanowanie materiału programowego na poziomie dopeł-
niającym tzn.: 

a) właściwe rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi, samo-
dzielne wyjaśnienie zjawisk, wykorzystanie posiadanej wiedzy w praktyce, stosowa-
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nie wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych, 
b) rozwiązywanie problemów (o odpowiednio dobranym stopniu trudności) w twórczy 

sposób, 
c) poprawny język i styl wypowiedzi, sprawne posługiwanie się obowiązującą w danym 

przedmiocie terminologią, precyzja i dojrzałość (odpowiednia do wieku) wypowiedzi 
ustnych i pisemnych; 

3) na ocenę dobrą opanowanie materiału programowego na poziomie rozszerzają-
cym, tzn.: 

a) poprawne rozumienie uogólnień i związków między treściami programowymi oraz 
przy inspiracji nauczyciela - wyjaśnianie zjawisk i umiejętna ich interpretacja, 

b) stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach teoretycznych i praktycznych samodziel-
nie, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela, 

c) podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej 
dziedziny wiedzy, nieliczne usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi umiarkowana; 

4) na ocenę dostateczną: 

a) zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, 
uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami, 

b) poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, stosowanie wiedzy i umiejętności w 
sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela, 

c) przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja i kla-
rowność wypowiedzi, niewielkie i nieliczne błędy; 

5) na ocenę dopuszczającą: 

a) uczeń posiada koniecznie, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach 
kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i 
uogólnień, 

b) słabe rozumienie treści programowych, podstawowe wiadomości i procedury są od-
twarzane, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk; 

c) nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności w formuło-
waniu myśli, 

d) rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadnia typowe, o niewielkim stopniu 
trudności; 

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń: 

a) który nie opanował wiadomości i umiejętności niezbędnych na  dalszym etapie kształ-
cenia,  

b) który nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i 
umiejętności, 

c) nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim 
(elementarnym) stopniu trudności. 

8. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiąz-
kowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfika-
cyjna zachowania są ocenami opisowymi. 

9. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia po-
ziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do od-
powiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 
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lub rozwijaniem uzdolnień. 

10. Ocenianie w klasach I - III ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas 
obserwacji wielokierunkowej działalności ucznia.  

11. Ocenie opisowej podlega całościowy rozwój dziecka 

11a. W rozwoju społeczno-emocjonalnym ocenia się zachowanie i emocje ujawniane w sto-
sunku do: 

1) siebie 
2) innych ludzi 
3) przyrody 
4) wytworów kultury 

11b. W rozwoju intelektualnym oceniamy osiągnięcia edukacyjne w zakresie: 
1) Zdobytych wiadomości i umiejętności: 

a) czytania 
b) pisania 
c) mówienia 
d) słuchania 
e) rachowania 
f) rozumowania 
g) wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

1)  rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań 
11c. W rozwoju fizycznym oceniamy umiejętność działania na rzecz: 

a) zachowania zdrowia 
b) rozwoju kondycji i sprawności.  

12. Nauczyciel dokonuje oceny opisowej na podstawie: 

1) obserwacji osiągnięć edukacyjnych, 
2) kart pracy 
3) kart kontrolnych 
4) innych wytworów pracy dziecka ( w tym twórczości artystycznej) 

13. Aby usprawnić ocenianie bieżące stosuje się:  

1) stempelki z napisami:  
a) wspaniale 
b) dobrze, ale możesz poprawić wynik  
c) musisz jeszcze popracować 

2) wewnątrzklasowe symbole i formy oceniania cząstkowego zależą od inwencji nauczy-
ciela i zawarte są w PSO. 

14. Odpowiednikiem stempli i opisu stosowanego w ocenianiu opisowym jest kod literowy 
wpisywany do dziennika lekcyjnego określający poziom osiągnięć edukacyjnych: 

A – wspaniale 
B – bardzo dobrze  
C – dobrze 
D – zadawalająco 
E – niewystarczająco 

1) Poziom A oznacza opanowanie wiadomości i umiejętności powyżej poziomu oczeki-
wań.  

2) Poziom B i C oznacza opanowanie wiadomości i umiejętności na poziomie oczeki-
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wań.  
3) Poziom D i E oznacza opanowanie wiadomości i umiejętności poniżej poziomu ocze-

kiwań. 

15. Ocena opisowa w formie kart obserwacji oraz teczki z pracami plastycznymi, sprawdzia-
ny, karty pracy są udostępniane do wglądu rodzicom na każdym zebraniu i omawiane in-
dywidualnie w miarę potrzeby. 

16. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 
zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 
przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach 
oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fi-
zycznej. 

16a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na za-
jęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii. 

16b. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć kompu-
terowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia 
w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

16c. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia 
ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfika-
cyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona.” 

17. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  zwalnia do koń-
ca danego etapu edukacyjnego  ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, 
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.  

17a. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo 
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia. 

17b. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji prze-
biegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". 

 
§ 12d. 

 
Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć edukacyjnych uczniów 

 
 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć. 

2. W klasach IV-VI ocenianie bieżące obejmuje następujące sfery aktywności uczniów: 

1) sprawdziany wiadomości i umiejętności (nauczyciele przedmiotu sami określają 
formę oraz co, ile razy i kiedy będą sprawdzać) 

2) wkład samodzielnej pracy ucznia w uzyskanie postępów w nauce (w tym prace 
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domowe) 

3) prace długoterminowe i dodatkowe określone przez nauczycieli przedmiotów 

4) osobiste zaangażowanie ucznia w proces uczenia się . 

3. Przy ocenianiu prac kontrolnych i innych prac pisemnych przyjmuje się następujące zasa-
dy przeliczania punktów na oceny: 

     100% - 96 % pkt. możliwych do zdobycia - ocena celująca 
       95% - 91%  pkt możliwych do zdobycia  - ocena bardzo dobra  

90 % - 75 % pkt. możliwych do zdobycia - ocena dobra  
74 % - 51 % pkt możliwych do zdobycia - ocena dostateczna  
50 % - 30 % pkt możliwych do zdobycia - ocena dopuszczająca 
29 % -  0 %  pkt możliwych do zdobycia - ocena niedostateczna 

4.   Przyjmuje się ogólnoszkolne zasady przeprowadzania prac kontrolnych:  
1) Za pracę kontrolną uznaje się samodzielną, pisemną pracę uczniów obejmującą 

ustalony zakres treści (dział programu) przeprowadzoną z całą klasą. 
2) Prace kontrolne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. 
3) Jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy z całą klasą, pisze go 

w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (do 2 tygodni od dnia powrotu do 
szkoły po nieobecności). 

4) Ucznia uchylającego się od pisania pracy nauczyciel ma prawo przepytać z ma-
teriału objętego kontrolą bez zapowiedzi. 

5) Nauczyciel jest zobowiązany do ocenienia i udostępnienia uczniom sprawdzo-
nych prac w terminie 2 tygodni od terminu odbycia się. 

6) Ocena z pracy kontrolnej wpisywana jest do dziennika kolorem czerwonym. 
7) Nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac kontrolnych do końca roku 

szkolnego. 
8) Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są do wglądu rodziców na terenie szko-

ły. 
9) Uczeń ma prawo do poprawy prac kontrolnych. Poprawa jest dobrowolna i musi 

odbywać się poza lekcjami w ciągu tygodnia od rozdania ocenionych prac. 
Uczeń pisze poprawę danej pracy kontrolnej  tylko raz. 

10) Stopień uzyskany z poprawy wpisuje się obok pierwszego stopnia z tej pracy. 
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej bierze się pod uwagę stopień wyższy. 

11) Prace kontrolne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
Nauczyciel planujący pracę kontrolną wpisuje ołówkiem w dzienniku jej temat 
w wybranym dniu. 

12) W ciągu tygodnia można zaplanować w jednej klasie dwie prace kontrolne. W 
wyjątkowych sytuacjach, i za zgodą uczniów, mogą odbyć się trzy prace kon-
trolne. Jednego dnia klasa może pisać tylko jedną pracę. 

5. Zasady oceniania z religii i etyki regulują odrębne przepisy. 

 
§ 12e. 

 
Ocenianie zachowania 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
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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. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV – VI  
ustala się według  następującej skali: 
1) wzorowe; 
2) bardzo dobre; 
3) dobre; 
4) poprawne; 
5) nieodpowiednie; 
6) naganne; 

3. W klasach I-III, przy wpisywaniu do dziennika lekcyjnego ocen zachowania stosuje się 
kod literowy określający częstotliwość występowania pożądanych zachowań: 
A – zazwyczaj 
B – często  
C – rzadko 
D – sporadycznie 
1) Poziom A oznacza zachowanie powyżej poziomu oczekiwań.  
2) Poziom B oznacza zachowanie na poziomie oczekiwań.  
3) Poziom C i D oznacza zachowanie poniżej poziomu oczekiwań. 

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zabu-
rzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zabu-
rzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7. Ustala się następujące kryteria poszczególnych ocen  zachowania: 

            1) zachowanie dobre: 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) Przygotowuje się do zajęć lekcyjnych na miarę swoich możliwości, wywiązuje się ze 
swoich obowiązków szkolnych. 

b) Kultura osobista nie budzi zastrzeżeń, sporadycznie popełnia drobne wykroczenia, ale 
stara się je szybko naprawić. 

c) Przeciwstawia się przejawom niewłaściwego zachowania, reaguje na przejawy wanda-
lizmu. 

d) Zadowalająco wypełnia zlecone zadania np. Obowiązki dyżurnego klasowego, szkol-
nego. 

e) Pracuje na rzecz klasy i szkoły, dba o wygląd klasy, szkoły, sprzętu sportowego. 
f) Nie ulega nałogom. 
g) Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, a liczba spóźnień nie przekracza 5  

w ciągu okresu. 
h) Ma szacunek do symboli narodowych. 
i) Pozytywnie reaguje na uwagi nauczycieli. 
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j) Jest koleżeński i uczynny. 
k) Wykazuje się właściwym zachowaniem nie tylko w szkole, ale i poza nią. 
l) Zawsze przestrzega zarządzeń porządkowych w szkole. 

             2)  zachowanie bardzo dobre: 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej bez zastrzeżeń,  
a ponadto: 

a) Pracuje na rzecz klasy i szkoły. 
b) Dba o wygląd klasy, szkoły, sprzętu szkolnego. 
c) Swoim zachowaniem daje dobry przykład. 
d) Drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić. 
e) Przygotowuje się do zajęć lekcyjnych na miarę swoich możliwości, rozwija swoje 

zdolności uczęszczając do kół zainteresowań na terenie szkoły i poza nią. 
f) Sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego i szkolnego. 
g) Przeciwstawia się przejawom niewłaściwego zachowania. 
h) Jest koleżeński, uczynny, z własnej inicjatywy pomaga słabszym. 
i) Nie spóźnia się bez powodu na zajęcia i nieobecności usprawiedliwia w terminie (7 

dni). 
j) Bierze udział w uroczystościach szkolnych we właściwy sposób doceniając pracę  

i wysiłek innych. 
k) Dba o dobro społeczne w szkole i poza nią. 
l) Respektuje normy współżycia w grupie, bardzo dobrze funkcjonuje na terenie klasy. 
m) Dba o higienę i estetykę stroju stosownie do okoliczności. 
n) Reprezentuje klasę w konkursach i imprezach szkolnych, 
o) Panuje nad swoimi emocjami. 

            3) zachowanie wzorowe: 

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto: 

a) W kulturze, frekwencji i stosunku do nauki może być wzorem dla innych. 
b) Wykazuje własną inicjatywę i dużą aktywność społeczną na terenie szkoły, samo-

dzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły i klasy. 
c) Godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz w konkursach, zawodach, olimpia-

dach, chętnie bierze udział w apelach, akademiach i innych imprezach szkolnych. 
d) Z własnej inicjatywy udziela kolegom pomocy w nauce. 
e) Uczestniczy w pracach samorządu klasowego lub szkolnego. 
f) Odznacza się wysoka kulturą osobistą (zachowania, języka, ubioru) wobec kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
g) Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień. 
h) Rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia uczestnicząc w  kołach zainteresowań 

na terenie szkoły i poza nią 

           4) zachowanie poprawne: 

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w stosunku do kryteriów oceny dobrej dopuścił się 
któregoś z poniższych uchybień: 

a) Zdarza mu się sporadycznie złamać normy uczciwości i prawdomówności. 
b) Sporadycznie zdarza mu się użycie wulgaryzmu. 
c) Ma nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach lekcyjnych, nie więcej niż 10  

w ciągu jednego okresu, lub często się spóźnia. 
d) W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych zdarzają mu się drobne niedociągnię-

cia, nie wynikające jednak ze złej woli. 
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e) Nie zawsze angażuje się w działania prowadzone na rzecz klasy i szkoły, nie wykazuje 
własnej inicjatywy. 

f) Nie wykorzystuje swoich możliwości, aby uzyskać pozytywne oceny, 
g) Biernie uczestniczy w zajęciach, zdarza mu się nie odrobić pracy domowej. 
h) Nie korzysta z pomocy organizowanej przez szkołę w celu uzupełnienia braków wie-

dzy. 
i) Zdarza mu się łamać zasady tolerancji wobec kolegów. 
j) Sporadycznie nie przestrzegał zarządzeń porządkowych. 

              5) zachowanie nieodpowiednie: 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który popełnia niektóre z poniższych uchybień, ale 
wykazuje chęć poprawy a stosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze ro-
kują nadzieję na poprawę. 

a) Wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza pierwsze lub wybrane lekcje, opuścił bez uspra-
wiedliwienia 11-20 godzin. 

b) Często przeszkadza w prowadzeniu lekcji. 
c) Dewastuje mienie szkoły, własne i innych. 
d) Często używa wulgarnych słów. 
e) Jest nieuczciwy w stosunku do dzieci i dorosłych (np. wyłudza pieniądze). 
f) Swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych. 
g) Jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób. 
h) Nie przestrzega zarządzeń porządkowych szkoły. 
i) Wywiera negatywny wpływ na rówieśników, prowokuje otoczenie swoim zachowa-

niem. 
j) Jego ubiór jest niestosowny do sytuacji i wymagań szkoły. 
k) Stosuje agresje słowną. 
l) Jest obojętny na krzywdę innych. 
m) Ulega nałogom. 

             6) zachowanie naganne: 

 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który dopuszcza się niektórych z powyższych uchybień, nie 
wykazuje chęci poprawy, a stosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie 
odnoszą skutku: 

a) Notorycznie wagaruje, ucieka z lekcji, opuszcza pierwsze lub wybrane lekcje, opuścił 
bez usprawiedliwienia powyżej 20 godzin lekcyjnych. 

b) Notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji. 
c) Otrzymuje liczne upomnienia i nagany, nie wykazuje chęci poprawy. 
d) Świadomie i z premedytacją dewastuje mienie szkoły, własne i innych. 
e) Notorycznie używa wulgarnych słów. 
f) Jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób. 
g) Notorycznie nie przestrzega zarządzeń porządkowych szkoły. 
h) Dopuszcza się kradzieży. 
i) Wywiera negatywny wpływ na rówieśników. 
j) Stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną. 
k) Notorycznie kłamie. 
l) Dopuszcza się agresji słownej i fizycznej. 
m) Ulega nałogom i namawia do tego innych. 
n) Wchodzi w konflikt z prawem z powodu: kradzieży, pobicia, włamania, szantażu, usi-

łowania przekupstwa, wymuszania pieniędzy, fałszowania dokumentów i sprawdzia-
nów, podrabiania podpisów, dopisywania lub zmieniania ocen. 
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§ 13. 
 

Klasyfikowanie  
 

1.  Uczeń podlega klasyfikacji:  
1) śródrocznej i rocznej 
2) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasy-
fikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację 
śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu przed fe-
riami zimowymi. 

3. Informację o uzyskanych ocenach śródrocznych przekazuje rodzicom wychowawca klasy 
na piśmie podczas zebrania rodziców. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edu-
kacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen kla-
syfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach 
I-III szkoły podstawowej w przypadku: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną  
z tych zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 
zajęć. 

5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyda-
ne ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy-
fikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywi-
dualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną za-
chowania. 

7. Na tydzień przed rocznym  klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy infor-
mują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfika-
cyjnej zachowania poprzez wpis w dzienniczku, zeszycie przedmiotowym lub dzienniku 
internetowym. 

8. Przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania może ulec zmianie do dnia posie-
dzenia Rady Pedagogicznej ze względu na zachowanie ucznia. 

9. O przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych 
nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę na miesiąc przed zakończeniem okresowych 
lub rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wychowawca informuje rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia osobiście, telefonicznie lub w formie pisemnej, odnotowu-
jąc ten fakt w dzienniku lekcyjnym. 

10. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się około 10 dni przed zakończeniem zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 

11. Na klasyfikację końcową składają się: 
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej, oraz 
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz 
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3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 
12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele pro-

wadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 
13. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub 
oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia 
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowa-
niem społecznym,  po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

14. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej: 
1) oceny bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązko-

wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według skali określonej w § 12c. 
ust 2; 

2) śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalane według 
skali określonej §12e ust. 2; 

15. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być ustalona 
jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych, lecz powinna uwzględniać oceny bieżące ze 
wszystkich sfer aktywności ucznia wymienionych w § 12d.ust. 2, z zachowaniem odpo-
wiednich proporcji – wagi ocen: 

1) sprawdziany wiadomości i umiejętności: 

a) prace kontrolne – waga ocen wynosi minimum 3 

b) kartkówki – waga ocen wynosi minimum 2 

c) odpowiedzi ustne – waga ocen wynosi 1 

2) wkład samodzielnej pracy ucznia w uzyskanie postępów w nauce: 

a) prace domowe – waga ocen wynosi 1 

b) praca samodzielna w klasie – waga ocen wynosi 1 

c) prace długoterminowe i dodatkowe – waga 1 lub 2 w zależności od trudności 
pracy 

3) osobiste zaangażowanie ucznia w proces uczenia się – waga 1 

16. W celu określenia oceny klasyfikacyjnej dla danego ucznia nauczyciel: 

1) przygotowuje zestawienie ocen tego ucznia w postaci par liczb: ocena (xi ) – waga tej 
oceny (wi) 

2) oblicza sumę iloczynów oceny i wagi: X= Σ(xi ) ⋅ (wi) 
3) oblicza sumę wag: W=Σ(wi) 
4) oblicza ocenę średnią ważoną K jako iloraz:  X 

                                                                  K= ---- 
                                                                         W 

                                                                                    Ocena średnia przeliczana jest na stopnie 
szkolne następująco: 

1) 5,75 ≤ K≤ 6,00     ocena celująca 
2) 4,75 ≤ K ≤ 5,74    ocena bardzo dobra  
3) 3,75 ≤ K ≤ 4,74    ocena dobra 
4) 2,75 ≤  K ≤ 3,74   ocena dostateczna  
5) 1,75 ≤  K ≤ 2,74   ocena dopuszczająca 
6) 0,00 ≤  K ≤ 1,74    ocena niedostateczna 
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17.  Nauczyciele wychowania fizycznego, plastyki, muzyki mogą inaczej rozłożyć wagi 
ocen, by w większym stopniu uwzględnić wysiłek ucznia. 

18. Okresową i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasię-
gnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest osta-
teczna 

20. Ucznia nie klasyfikowanego ze wszystkich przedmiotów nie ocenia się z zachowania. 
21. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł lau-
reata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub ty-
tuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyj-
nych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

22. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 
szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

23. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia okresowej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z po-
wodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

 
§ 13a. 

 
Egzamin klasyfikacyjny 

 
1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egza-

min klasyfikacyjny. 
2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgo-
dę na egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), nie 
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie 
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5. Uczniowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala 
się oceny zachowania. 

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycz-

nego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami), jednak nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

9.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjne-
go w terminie ustalonym zgodnie z ust. 1, może przystąpić do niego w dodatkowym ter-
minie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 pkt 1), przeprowadza 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, 
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nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), przeprowadza komi-

sja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpo-
wiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wcho-
dzą: 
1) dyrektor szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpo-

wiedniej klasy. 
12.  W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowo-

żytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który 
kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 
obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego 
nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka ob-
cego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szko-
ły. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), oraz jego 
rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

15. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania egzaminacyjne; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ust-
nych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania prak-
tycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

18. Niektórym uczniom, w uzasadnionych przypadkach, jak up. pobyt w szpitalu, sanatorium, 
długotrwała lub uciążliwa choroba ucznia, ustala się ocenę klasyfikacyjną śródroczną  lub 
roczną na podstawie dokumentacji ze szpitala, sanatorium czy placówki opiekuńczo - 
wychowawczej lub na podstawie zaliczenia wybranej partii materiału na zasadach i w 
terminie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu. 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedosta-
teczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 
egzaminu poprawkowego. 

21. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 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 doty-
czącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oce-
ny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

22. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
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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 ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

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

23. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w termi-
nie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 22 
pkt 1), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

24. W skład komisji wchodzą: 
  1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

  2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji, 
b) wychowawca klasy, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie, 
d) pedagog 
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole, 
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 
g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

25. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 24 pkt 1) lit. b, może być zwolniony z udziału w pra-
cy 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. 

26. Komisja, o której mowa ust.1 pkt 2), ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 13a ust. 20. Ocena jest 
ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

27. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 13c ust. 1. 

28. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w 
szczególności: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 
4) imię i nazwisko ucznia; 
5) zadania sprawdzające; 
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ust-
nych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania prak-
tycznego. 
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29. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 sporządza się protokół, zawierający 
w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
2) termin posiedzenia komisji; 
3) imię i nazwisko ucznia; 
4) wynik głosowania; 
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

28a. Protokoły, o których mowa w ust 8 i 9 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 
29. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 22 pkt 1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatko-
wym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

30. Przepisy ust. 20-28 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
 
 

§ 13b. 
 

Promowanie 
 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 
wyższej.  

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wnio-
sek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna mo-
że postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programo-
wo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia 
rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w progra-
mie nauczania dwóch klas. 

3. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nau-
czania, uzyskał roczne  oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

4. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 
ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 
wyróżnieniem. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do śred-
niej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

6. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o 
której mowa w ust. 3, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfika-
cyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą cał-
kowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny i obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku 
klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen 
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 
wyróżnieniem. 

8. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając usta-
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lenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
9. Uczeń który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w 

realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie 
w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch 
klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolne-
go. 

10.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.3, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

11. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o 
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po za-
sięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

 
 
 

§ 13c. 
 

Egzamin poprawkowy 
 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
może zdawać egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egza-
minu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których 
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egza-
minu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 
1)  dyrektor szkoły albo wicedyrektor- jako przewodniczący komisji; 
2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 
3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

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

misji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela pro-
wadzącego 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 w 
szczególności:  
1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3)  termin egzaminu poprawkowego; 
4)  imię i nazwisko ucznia; 
5)  zadania egzaminacyjne; 
6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych   odpo-
wiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  
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8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyzna-
czonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy pro-
gramowo wyższej i powtarza klasę. 

11. W klasach IV-V, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna mo-
że jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyż-
szej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze 
szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

12. Uczeń kończy szkołę podstawową: 
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfi-

kacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie szóstej i roczne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja za-
kończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu dla uczniów kończących klasę szóstą. 
13. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końco-

wej, o której mowa w ust. 12 pkt 1), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych śred-
nią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

14. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 13, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych za-
jęć. 

15. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o 
której mowa w ust. 13, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfi-
kacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 
całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

16. Uczeń spełniający obowiązek szkolny i obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku 
klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych 
ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, kończy szkołę z wyróżnieniem. 

17. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12, powtarza ostatnią klasę i 
przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę.  

 

 

§ 14. 
 

Sprawdzian dla uczniów kończących szkołę podstawową 

 

1. Sprawdzian w klasie VI jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w pod-
stawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia 
te wymagania. 

2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Sprawdzian jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
4. Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje: 

    1) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, 
w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach 
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osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym; 
    2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego. 

5. Do części drugiej sprawdzianu przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego 
uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

6. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa: 
1) część pierwsza – 80 minut; 
2) część druga – 45 minut. 

7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności 
sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu. 

8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 7 może być zwolniony przez 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu 
lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

9. Laureat i finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódz-
kim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem jest zwol-
niony z odpowiedniej części sprawdzianu. 

9a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzają-
cego uzyskanie  przez ucznia  tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie 
przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

9b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, z odpowiedniej części sprawdzianu jest równo-
znaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku. 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych: 
1) nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie głównym albo 
2) przerwał daną część sprawdzianu  
- przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, w 
szkole, której jest uczniem . 

11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystą-
pienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może 
zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części 
sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

12. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność może przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych 
do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia. 

13.Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 
może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyj-
nych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania 
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia. 

14. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do 
sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia. 

15. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach od-
powiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 
wydanego przez lekarza. 

16.Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjali-
stycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do sprawdzianu w 
warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-
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nych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.  
        1) Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o spe-

cyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później 
niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do spraw-
dzianu. 

17. Zasady przeprowadzania sprawdzianu, o którym mowa w §14 określają odrębne przepisy. 
 

§ 14a. 
 

Dokumentowanie oceniania 
 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów jest dokumentowane w dziennikach lekcyjnych, 
arkuszach ocen i księgach ocen. 

2. Nauczyciele klas I-III w dziennikach lekcyjnych wpisują oceny bieżące za pomocą kodu     
literowego określonego w § 12c ust. 14. oraz wpisują śródroczne i roczne oceny klasyfika-
cyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

3. Śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz śródroczna ocena klasyfika-
cyjna zachowania może być przedstawiona w dowolnej formie, określonej przez nauczy-
ciela. 

4. W klasach I – III opisowe oceny śródroczne i roczne i oceny zachowania sporządzone 
komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do dziennika lekcyj-
nego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego. 

5. Nauczyciele klas IV-VI w dziennikach lekcyjnych wpisują: 

1) wyrażone w stopniach bieżące oceny z zajęć edukacyjnych, 

2) wyrażone słownie okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyj-
nych, 

3) wyrażone słownie okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania. 

6. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczną ocenę klasyfikacyjną za-
chowania poszczególnych uczniów wychowawca wpisuje do arkusza ocen. W klasach I – 
III opisowe oceny roczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo  
i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest rów-
noznaczne z wpisem do arkusza ocen. 

7. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest 
uchwała Rady Pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen. W arkuszu ocen 
zamieszcza się również adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły i jego odpi-
sów oraz duplikatów, sporządzeniu odpisu arkusza ocen oraz wpisuje się datę  
i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia. 

8. Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę z zachowania, klasę wypełnia się słowami w pełnym 
brzmieniu. W rubrykach niewypełnionych wpisuje się poziomą kreskę a w przypadku 
zwolnienia ucznia z zajęć wpisuje się „zwolniony/a”. W przypadku nieklasyfikowania 
ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się „niesklasyfikowany/a”. 

9. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen 
lub potwierdzoną przez dyrektora, za zgodność z oryginałem, kserokopię tego arkusza. 

10. Szkoła zakłada po zakończeniu każdego roku szkolnego księgę ocen. Księgę ocen stano-
wią oprawione wykazy tych uczniów wszystkich oddziałów oraz ich arkusze ocen, którzy 
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w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę. Stronnice księgi ocen są ponume-
rowane. 

11. Do czasu założenia księgi arkusze ocen wraz z wykazem uczniów sporządzonym zgodnie z 
wykazem zawartym w dzienniku lekcyjnym oraz protokołami egzaminów warunkujących 
klasyfikowanie i promowanie oraz pozostałą dokumentację tych egzaminów przechowuje 
się oddzielnie dla każdego oddziału. 

12. Uzyskane przez uczniów, śródroczne i roczne niedostateczne oceny klasyfikacyjne  
z zajęć edukacyjnych oraz oceny naganne zachowania,  są odnotowywane w protokole Ra-
dy Pedagogicznej. Nauczyciele i wychowawcy wystawiający te oceny przedstawiają Ra-
dzie Pedagogicznej ich motywację, która w formie pisemnej stanowi załącznik do protoko-
łu z klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

 
 

§ 14b. 
 

Wyróżnienia i nagrody 

 

1. W klasach I-III uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu typuje wychowawca. 

2. W klasach IV-V uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej spełnia warunki promocji  
z wyróżnieniem otrzymuje świadectwo szkolne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy 
programowo wyższej z wyróżnieniem. 

3. W klasie VI uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej spełnia warunki ukończenia 
szkoły z wyróżnieniem otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

4. Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna może wystosować do rodziców ucznia szczególnie 
wyróżniającego się w nauce i zachowaniu list pochwalny. 

5. Wychowawca klasy może wystosować list pochwalny do rodziców ucznia wyróżniającego 
się osiągnięciami w określonej dziedzinie. 

6. Uczniom, o których mowa w ust.1 i ust.2 Rada Pedagogiczna może dodatkowo przyznać 
nagrody książkowe, w zależności od możliwości finansowych szkoły. 

7. Nagrodę rzeczową ufundowaną przez organ prowadzący mogą otrzymać ci spośród 
uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. 

 
Rozdział 5. 

 
Organy szkoły. 

§15. 

Organami Szkoły są; 
1) Dyrektor Szkoły, zwany dalej Dyrektorem 
2) Rada Pedagogiczna Szkoły 
3) Rada Rodziców Szkoły 
4) Samorząd Uczniowski 
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§16. 

1. Zasady powierzania stanowiska Dyrektora oraz jego odwołania określa ustawa o systemie 
oświaty. 

2. Dyrektor Szkoły w szczególności:  
1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,  
2a) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogól-

ne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 
działalności szkoły.  

3) przyjmuje uczniów do szkoły, sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki 
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3a) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący 
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz  Rady Rodziców, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 
może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;  

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycie-
lom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organi-
zacji praktyk pedagogicznych; 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po klasie szóstej, prze-
prowadzanego w szkole; 

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych orga-
nizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest dzia-
łalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

10) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy wg zasad 
określonych w odrębnych przepisach, 

11) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym, 
12) koordynuje zdobywanie stopni awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z odręb-

nymi przepisami, 
13) opracowuje program rozwoju placówki, 
14) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolne-

go oraz wydaje stosowne w tym zakresie decyzje, 
15) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec 

uczniów, 
16) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe zaistniałe w szkole, z zachowaniem prawa i 

dobra publicznego 
17) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami 

na terenie szkoły, 
18) współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły, na podsta-

wie odrębnych przepisów, 
19 ) wydaje polecenia służbowe 
20) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, 

zgodnie z wymogami prawa oświatowego i przedstawia go radzie Pedagogicznej nie 
rzadziej niż dwa razy w roku wraz z wnioskami wynikającymi z nadzoru pedago-
gicznego oraz informacją o działalności szkoły, 
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21) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określo-
nych w statucie, 

22) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania po zaopiniowaniu przez radę 
pedagogiczną. 

23) na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia 
w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub mate-
riałów edukacyjnych ustala:  
a) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,  
b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym ro-

ku szkolnym - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, z za-
strzeżeniem, że Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może 
ustalić w zestawie inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania.  

c)  corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 
edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkol-
nym.  

24) na wniosek zespołu nauczycieli może:  
a) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego pod-
ręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;  

b) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały 
ćwiczeniowe.  

25) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz biorąc pod uwagę 
warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustala dodatkowe dni wolne od 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z odrębnymi przepisami. W ustalone 
przez Dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła realizuje 
zajęcia opiekuńcze zgodnie z potrzebami uczniów.  

26) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 
określonych odrębnymi przepisami,  

27) przygotowuje projekt organizacyjny szkoły,  
a) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,  
b) decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych innym organom. 

28) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania 
przedszkolnego poza szkołą.  

29) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia. 

3. Dyrektor Szkoły wydaje decyzje w sprawie: 

1)  Nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela stażysty, 
2)  Ustalenia czasu trwania stażu, 
3)  Powierzenia funkcji opiekuna stażu, 
4)  Oceny dorobku zawodowego nauczyciela 
5)  Powołania komisji kwalifikacyjnej i jej składu, 
6)  Powołania przedstawiciela związku zawodowego w skład komisji kwalifikacyjnej, 
7)  Przyjęcia regulaminu pracy, 
8)  Odmowy nadania stopnia awansu, 
9)  Spełniania obowiązku szkolnego, 
10) Zezwolenia lub odmowy na indywidualny program lub tok nauki, 
11) Nauczania indywidualnego ucznia na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-
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pedagogicznej, 
12) Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, bądź części ćwiczeń 
13) Udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, macierzyńskiego i wychowawczego. 
14) Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami. 
15) Przeniesienia ucznia do innego oddziału lub innej szkoły. 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pra-
cowników nie będących nauczycielami.  

5. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Ro-

dziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz po-
zostałych pracowników szkoły. 

6. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw 
programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od po-
czątku następnego roku szkolnego. 

7. Dyrektor współdziała z organami samorządu gminnego, realizuje jego zalecenia i wnioski 
w zakresie i na zasadach określonych ustawą. 

8. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami 
szkoły  

 
§ 17. 

 
1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. Powierzenia tego stanowiska i odwołania z 

niego dokonuje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady 
Pedagogicznej. 

2. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, z wyjątkiem 
spraw zastrzeżonych do wyłącznych kompetencji Dyrektora.  

3. Do kompetencji wicedyrektora należy:  
1) prowadzenie wewnątrzszkolnego nadzoru pedagogicznego, 
2) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i sporządzanie rozliczenia go-

dzin ponadwymiarowych i zastępczych 
3) sporządzanie rozkładu zajęć, 
4) kontrola dokumentacji pedagogicznej nauczyciela, 
5) organizacja uroczystości państwowych, szkolnych i apeli, 
6) kierowanie pracą przewodniczących zespołów przedmiotowych, 
7) nadzór nad działalnością samorządu uczniowskiego oraz innych organizacji ucz-

niowskich działających w szkole. 

 

§18. 
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1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 
zadań  dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor, który jest jej przewodniczącym oraz  
wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą rów-
nież brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za 
zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 
protokołowane. Protokół podpisuje nauczyciel sporządzający oraz Dyrektor.  

 
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 
rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowie-
dzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie 
z regulaminem rady.  

6. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 
w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
oraz informacje o działalności szkoły.  

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;  
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szko-

le; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 
5) podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia uczniów ze względów wychowaw-

czych do innego oddziału lub szkoły. 
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawo-

wanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w ce-
lu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 
 

8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej członków.  

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i po-

zalekcyjnych, 
2) projekt planu finansowego szkoły, 
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawie podziału stałych etatów i zajęć w ramach wy-

nagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych. 

5) dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania przedstawionych przez dy-
rektora. 
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10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu szkoły oraz jego zmiany. 

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.  

12. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich ro-
dziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

13. Ponadto członek Rady Pedagogicznej powinien:  
1) współtworzyć atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszyst-

kich członków Rady,  
2) czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz komisji, do któ-

rych został powołany,  
3) składać przed Radą sprawozdania z wykonania przydzielonych zadań. 

§19. 

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepi-
sami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

§20. 

Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespo-
ły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora 
na wniosek zespołu. 
 

§21. 
W szkole może działać Rada Szkoły. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Szkoły 
określają odrębne przepisy. 

 
§22. 

 
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.  
2. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. W skład Rady Rodziców 

wchodzi po l przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez ze-
branie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa m.in. wewnętrzną 
strukturę, kompetencje i zasady tworzenia tego organu. Nie może on być sprzeczny ze Sta-
tutem Szkoły. 

5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora, organu prowadzą-
cego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszyst-
kich sprawach szkoły. 

6. Decyzje Rady Rodziców są jawne z wyjątkiem niektórych spraw personalnych uznanych 
za poufne. 
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7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:  

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o 
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez na-
uczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o cha-
rakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły 
3) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników 
4) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych 
5) możliwość wnioskowania o ocenę pracy nauczyciela 
6) opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowe-

go, mianowanego za okres stażu. 
8. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić środki 

finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
 

§23. 
 
1.Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

1) Dostępu do wszystkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania ich dzieci, w 
tym bezpłatnego dostępu do dziennika elektronicznego prowadzonego przez szkołę. 

2) Rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka. 
3) Wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych. 
4) Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli, 

na sprawy szkoły. 
 
2. Rodzice( prawni opiekunowie) mają obowiązek: 

1) Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny z poszanowaniem godności 
dziecka i nie zaniedbywać ich, 

2) Poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły, 
skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania, 

3) Dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły: 
a) W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych rodzice (prawni 

opiekunowie) zobowiązani są usprawiedliwiać tę nieobecność w formie pi-
semnej lub ustnej najpóźniej w ciągu tygodnia po powrocie dziecka do szkoły, 

b) W przypadku nieobecności dziecka w szkole dłuższej niż tydzień rodzice 
(prawni opiekunowie) mają obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowaw-
cę, 

4) Angażować się, jako partnerzy w działania szkoły, brać aktywny udział w wybo-
rach do rad klasowych i Rady Rodziców i współdziałać w organach szkoły 

5) Informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zacho-
wanie dziecka. 

§24. 

1. W celu zapoznania rodziców (prawnych opiekunów) z podstawowymi dokumentami obo-
wiązującymi w szkole, wymaganiami  edukacyjnymi oraz wynikami nauczania i zachowa-
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nia uczniów organizuje się klasowe zebrania rodziców co najmniej cztery razy w roku:  
I zebranie – do końca września, II zebranie – na przełomie listopada i grudnia, III zebranie 
– po zakończeniu I okresu, IV zebranie – pod koniec maja. 

2. Dyrektor szkoły  organizuje, w miarę potrzeb, ogólnoszkolne zebrania rodziców  w 
celu: przekazania rodzicom informacji dotyczących pracy szkoły, realizacji zadań 
związanych z kształtowaniem świadomości pedagogicznej rodziców, prezentacji osią-
gnięć uczniów, lub innym.  Z wnioskiem o zwołanie zebrania ogólnoszkolnego może 
też wystąpić Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców.  

3. Terminy klasowych i ogólnoszkolnych zebrań rodziców ustala Dyrektor. 

4. Indywidualne kontakty rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielami mogą się odby-
wać podczas określonych harmonogramem konsultacji lub w każdym innym terminie (za 
zgodą nauczyciela), o ile nie koliduje to z zajęciami dydaktyczno-opiekuńczymi prowa-
dzonymi przez nauczyciela. 

 
§25. 

 
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”. Samorząd tworzą 

wszyscy uczniowie. 
2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.  
3. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1) Rada  Samorządu Uczniowskiego, w której skład wchodzą uczniowie z rad klaso-
wych wszystkich oddziałów 

2) Prezydium SU w składzie: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, zastępca 
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, sekretarz. 

4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może 
być sprzeczny ze statutem szkoły . 

5. Regulamin samorządu zatwierdza Dyrektor. 

6. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego: 

1) Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz  Dyrekto-
rowi    wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących 
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:  
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i sta-

wianymi wymaganiami; 
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozryw-

kowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w poro-
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zumieniu z dyrektorem; 
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 
2) Opiniowanie w sprawie przeniesienia ucznia do równoległej klasy lub do innej szkoły. 
3) Opiniowanie programu wychowawczego szkoły. 
4) Na wniosek Dyrektora, opiniowanie pracy nauczyciela. 

7. Dyrektor zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na każdy wniosek samorządu w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni. 
 

§25a. 
 

1.   W szkole mogą działać organizacje harcerskie oraz stowarzyszenia i organizacje, których 
celem statutowym jest działalność wychowawcza bądź rozszerzanie i wzbogacanie form 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

2.   Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża Dyrektor 
Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

3.  Na terenie szkoły obowiązuje zakaz działalności partii politycznych.   
 

Rozdział 6. 

Zasady współdziałania organów szkoły 

oraz rozwiązywania sporów między nimi. 

§ 26. 

1. Wszystkie organy szkoły, realizując swoje statutowe zadania, współpracują ze sobą w du-
chu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku. 

2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompe-
tencji, określonych ustawowo i statutem szkoły. 

3.  W celu wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami szkoły, przedstawiciele po-
szczególnych organów mogą (za zgodą przewodniczącego) uczestniczyć w zebraniach (w 
całości lub ich części) każdego  organu. 

4. Dyrektor systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorzą-
dem Uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami doty-
czących podejmowanych działań i decyzji.  

 

§ 27. 

(uchylony) 
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§ 28. 

1. Sytuacje konfliktowe  pomiędzy organami szkoły lub związane z funkcjonowaniem w 
szkole ucznia, nauczyciela, rodzica rozwiązuje się w następujący sposób: 

1) W konflikcie między uczniami: 
a) jednej klasy- spór rozstrzyga wychowawca, korzystając w razie potrzeby z 

pomocy pedagoga 
b) różnych klas - spór rozstrzygają  wychowawcy i pedagog  szkolny, 

2) Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:  
a) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczący-

mi w danej klasie a uczniami tej klasy, 
 

b) pedagog szkolny - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub 
konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy. 

c) dyrektor lub wicedyrektor - jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu 
3) Konflikt między uczniem a pracownikiem obsługi szkoły, lub pracownikiem admi-

nistracyjnym szkoły – rozstrzyga Dyrektor i wychowawca. 
4) W konflikcie: 

a) między rodzicem a nauczycielem  spór rozstrzyga Dyrektor z pomocą przed-
stawiciela Rady Rodziców. Na wniosek każdej ze stron, w rozstrzyganiu sporu 
może uczestniczyć wskazany przedstawiciel Rady Pedagogicznej.   

b) W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora strony mogą odwo-
łać się do organu prowadzącego szkołę.  

c) między rodzicem a Dyrektorem w pierwszej instancji postępowanie prowadzi 
przewodniczący Rady Rodziców; jeśli decyzja przewodniczącego nie zakoń-
czy sporu postępowanie przejmuje organ prowadzący. 

5) W konflikcie: 
a) między nauczycielami spór rozstrzygają: Dyrektor i, za zgodą nauczyciela, 

przedstawiciel związków zawodowych, 
b) między nauczycielem i Dyrektorem spór rozstrzyga, na pisemny wniosek jed-

nej ze stron, organ prowadzący. 
          6)  W konflikcie: 

a) między Dyrektorem szkoły a Radą Rodziców spór rozstrzyga organ prowadzą-
cy szkołę, 

b) między Dyrektorem szkoły a Radą Pedagogiczną spór rozstrzyga organ pro-
wadzący szkołę, 

c) między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców spór rozstrzyga Dyrektor i organ 
prowadzący szkołę, 

d) między Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczną spór rozstrzyga Rada 
Rodziców i Dyrektor. 

2. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozwiązania sporu wewnątrz szkoły, każdy z orga-
nów może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do organu prowadzącego szkołę 
lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 
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Rozdział 7. 

Organizacja szkoły. 

§ 29. 

 
1. W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 

dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada 
w piątek lub w sobotę, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w poniedzia-
łek po dniu 1 września. 

2. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Termin 
rozpoczęcia i zakończenia ferii ustala minister właściwy do spraw oświat i wychowania, 
nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym 
będą trwały ferie zimowe. 

3. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i samorządu 
Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły 
może w danym roku szkolnym ustalić do 6 dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone: 
1) w dzień, w którym odbywa się sprawdzian  przeprowadzany w ostatnim roku na-

uki w szkole podstawowej, 
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami , wolnymi od pracy, określone w 

przepisach o stosunkach państwa do poszczególnych kościołów lub związków 
wyznaniowych, 

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacja pracy szkoły lub potrzebami 
społeczności lokalnej. 

2. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz 
ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatko-
wych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w 
pkt.3. 

3. W szczególnych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dy-
daktyczno-wychowawczych, dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Ra-
dy Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego 
ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem 
zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 

4. W dniach , o których mowa w ut.4szkoła ma obowiązek zrealizowania zajęć wycho-
wawczo - opiekuńczych. 

5. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości 
udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w 
dniach, o których  mowa w ust.4. 
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§ 30. 

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: 
 

1) I  okres - od l września do 31 stycznia 
2) II  okres - od l lutego do 31 sierpnia 

§ 31. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 
2. Liczbę uczniów w oddziale ustala się w każdym roku przy tworzeniu projektu arkusza or-

ganizacyjnego szkoły po konsultacji z organem prowadzącym. 
3. Oddział może być dzielony na grupy zgodnie z zasadami wynikającymi z aktualnie obo-

wiązujących przepisów w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 
4. W szkole tworzone są oddziały obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

dla dzieci pięcioletnich . 
5. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi do 25 dzieci.  
6. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczą-

cych nie więcej niż 25 uczniów. 
7. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydak-

tycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w ob-
wodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, 
jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 6. 

8. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 7, zwiększając liczbę 
uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 6 na wniosek rady oddziałowej, o której 
mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty oraz po uzyskaniu zgody organu 
prowadzącego. 

9. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej 
niż o 2 uczniów. 

10. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona 
zgodnie z ust. 3b i 3c ustawy o systemie oświaty w szkole zatrudnia się asystenta nauczy-
ciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opie-
kuńcze w tym oddziale. 

11. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 3b i 3c, może funkcjonować 
ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 
 
 

§32. 
 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakre-

su kształcenia ogólnego; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: 

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nau-
czany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 
1, 
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b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program 
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nau-
czania; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 
6) zajęcia edukacyjne z religii i /lub etyki, 
7) zajęcia edukacyjne z wychowania  do życia w rodzinie. 

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne, w tym zajęcia 
edukacyjne służące podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, języko-
wej i religijnej, 

3. Zajęcia wymienione w podpunktach 3 do 6 wymagają pisemnej zgody rodziców (praw-
nych opiekunów) ucznia.  

4. Szkoła organizując w/w zajęcia uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów.  
5. Ilość uczniów mogących uczestniczyć w w/w zajęciach określają odrębne przepisy 

szczegółowe.  
6. Szkołą organizuje lekcje religii i/lub etyki będące przedmiotami nieobowiązkowymi 

zgodnie z zasadami: 
1)  Lekcje religii i/ lub etyki prowadzone dla uczniów, których rodzice pisemnie to zade-

klarują. 
2) Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnym roku szkolnym, może być natomiast 

zmieniona.  
3) Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze ko-
ścielne.  

4) Zasady oceniania religii regulują odrębne przepisy.  
5) Uczniowie nie korzystający z lekcji religii i etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi w świetlicy szkolnej  
6) Nauczyciela religii zatrudnia Dyrektor Szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 

skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 
diecezjalnego, lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.  

7) Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie pełni jednak obowiązków 
wychowawcy klasy.  

8) Nauczyciel religii ma obowiązek dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z ob-
owiązującymi w szkole przepisami.  

9) Ocena z religii i/lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym.  
10) Ocena z religii i/lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej 

klasy.  
11) Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i 

zgodności z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru pedago-
gicznego.  

§33. 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2. Godzina zajęć w oddziale obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wyno-

si 60 minut. 
3. Przerwy międzylekcyjne nie powinny być krótsze niż 10 minut, a jedna z przerw powinna 

wynosić co najmniej 15 minut. W szczególnych przypadkach organizacyjnych związanych 
z dowożeniem uczniów lub dwuzmianową pracą szkoły, przerwy mogą być skrócone do 5 
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minut.  
 
 

§34. 

Dla uczniów niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do szkoły, organizowane jest 
na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjali-
stycznej nauczanie indywidualne. 
 

§35 

Na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Peda-
gogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycz-
nej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nau-
czyciela-opiekuna.  
 

 
 

§36. 
1. W szkole istnieje świetlica szkolna.  
2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są: 

1) wszyscy uczniowie dojeżdżający do szkoły, 
2) w miarę możliwości uczniowie klas I- III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole 

ze względu na czas pracy ich rodziców, na udokumentowany wniosek rodziców, 
3) inni uczniowie na wniosek rodziców, o ile pozostaną wolne miejsca. 

3. Decyzję w sprawie przyjęcia do świetlicy uczniów, o których mowa w pkt 2) i 3) podejmu-
je Dyrektor.  

4. Przebieg rekrutacji: 
1) Uczniowie dowożeni do szkoły transportem gminnym są zapisywani do świetlicy 

przez wychowawców świetlicy z początkiem roku szkolnego. 
2) W przypadku pozostałych uczniów, wniosek o przyjęcie do świetlicy, skierowany 

do Dyrektora,  składają rodzice (opiekunowie prawni) dziecka do końca pierwszego 
tygodnia nauki. 

3) Dyrektor ogłasza listę przyjętych do końca drugiego tygodnia nauki. 
5. W miarę możliwości uczeń może zostać zapisany do świetlicy w trakcie trwania roku 
szkolnego. 
6. Godziny pracy świetlicy, przy uwzględnieniu potrzeb uczniów i rodziców, ustalane są 

przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
7. W świetlicy może być organizowane dożywianie przy wykorzystaniu stołówki Gimnazjum 

w Zabłudowie. O sposobie realizacji dożywiania oraz odpłatności decyduje Dyrektor w po-
rozumieniu z dyrektorem Gimnazjum i organem prowadzącym. 

8. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 
nie powinna przekraczać 25 . 

9. Cele świetlicy: 
1) zapewnienie uczniom bezpiecznego spędzenia wolnego czasu przed rozpoczęciem 

lub po zakończeniu zajęć 
2) udzielanie wychowankom pomocy dydaktycznej i wychowawczej 
3) organizowanie dożywiania 
4) opieka nad uczniami nie uczęszczającymi na lekcje religii katolickiej umieszczone 

„w środku” rozkładu zajęć klasy 
5) opieka nad uczniami w przypadku nieobecności nauczyciela, gdy nie ma możliwości 



47 
 

zorganizowania innej formy zastępstwa. 
10. Szczegółowe zadania świetlicy i formy ich realizacji, zakres czynności wychowawców 

oraz prawa i obowiązki wychowanków  określa regulamin świetlicy. 
11. Odebrać dziecko ze świetlicy może: 

1) opiekun z autokaru szkolnego, którym dojeżdża ono do szkoły 
2) rodzic (opiekun prawny) lub osoba przez niego wskazana po wcześniejszym pisem-

nym upoważnieniu złożonym u wychowawcy świetlicy 
3) Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko odbieranego ucznia, dane personalne 

rodziców wraz z aktualnym telefonem kontaktowym, dane personalne osoby upo-
ważnionej wraz z jej serią i numerem dowodu osobistego, czytelne podpisy rodzi-
ców;  

4) Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko odbieranego ucznia, dane personalne 
rodziców wraz z aktualnym telefonem kontaktowym, dane personalne osoby upo-
ważnionej wraz z jej serią i numerem dowodu osobistego, czytelne podpisy rodzi-
ców;  

5) Upoważnienie musi zostać zaktualizowane w wypadku zmiany w danych wymie-
nionych w punkcie 11.3  
 

12. Uczeń zapisany do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do świetlicy przed i po zakończe-
niu obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nieusprawiedliwiona nieobecność  
wpływa na ocenę zachowania tak, jak nieobecność na zajęciach lekcyjnych. 

 
 

§37. 
 

1. W szkole jest utworzona biblioteka szkolna i czytelnia z centrum multimedialnym. 
2. Biblioteka szkolna i czytelnia z centrum multimedialnym są pracowniami szkolnymi służą-

cymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych, do-
skonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród ro-
dziców oraz wiedzy o regionie. 

3. Z biblioteki i czytelni z centrum multimedialnym mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i 
inni pracownicy szkoły oraz  rodzice uczniów  po założeniu karty bibliotecznej. 

4. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki i regulamin czytelni. 
5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organi-

zacją roku szkolnego. 
6. Biblioteka i czytelnia z centrum multimedialnym czynna jest według harmonogramu ustalo-

nego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez Dyrektora.  
7. Czas pracy nauczyciela – bibliotekarza określają odrębne przepisy.  
8. Do zadań bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie księgozbioru i dokumentacji bibliotecz-
nej, 

2) udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, rodzi-
com, 

3)  tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źró-
deł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną, 

4) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego w ramach zastępstw za nieobec-
nych nauczycieli lub w innym czasie dogodnym dla uczniów, 

5) współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w zakresie realizacji ścieżki 
„edukacja czytelnicza i medialna”, 
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6) organizowanie współzawodnictwa czytelniczego oraz różnych form wizualnej infor-
macji i propagowania książek, 

7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 
uczniów oraz poszerzających wiedzę o tradycjach i kulturze regionu, 

8) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w poszczegól-
nych klasach,         

9)  dostosowanie czasu pracy biblioteki do planu lekcji uczniów przy zachowaniu do-
stępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach, 

10) opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej, 
11) opieka nad sprzętem multimedialnym znajdującym się w czytelni szkolnej. 

9. Biblioteka może podejmować dodatkowe zadania (loterie, kiermasze) mające na celu pozy-
skanie funduszy na działalność własną (nagrody, zakup elementów dekoracyjnych, książek 
itp.) 

§38. 

 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre-
śla arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem 
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 
nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza or-
gan prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.  

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: 
liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 
ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem 
zasad ochrony i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 
obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

Rozdział 8. 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
 

 
§39. 

 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych, ekonomicznych i 

obsługowych. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 
3. Pracownikom administracyjnym i obsługowym Dyrektor ustala szczegółowy zakres zadań 

dostosowany do potrzeb szkoły. 
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§40. 
 

1. Nauczyciele mają obowiązek:  
1) Rzetelnej realizacji zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podsta-

wowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
2) Dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami, zgodnie 

z przepisami bhp, przydziałem obowiązków i niniejszym statutem, 
3) Wspierania każdego ucznia w jego rozwoju; 
4) Dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego; 
5) Kształcenia i wychowywania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji RP, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
6) Dbałości o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglą-
dów, 

7) Jawnego formułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom 
informacji o postępach i uzyskanych wynikach w nauce i zachowaniu, 

8) Traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością, 
9) Udzielania uczniom, wsparcia i indywidualnych konsultacji, 
10)  Opracowania cyklicznego planu edukacyjnego umożliwiającego pełną realizację pod-

stawy programowej z danego przedmiotu na danym etapie kształcenia, biorąc pod 
uwagę indywidualność powierzonej mu klasy i korygowania go w toku pracy w celu 
osiągnięcia możliwie wysokich efektów edukacji, 

11)  Systematycznej realizacji zadań wynikających z programu profilaktyki szkolnej, 
12) Udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, współudziału 

w wyborach i działaniach organów szkoły. 
13) Uczestniczenia, w ramach realizacji zadań dydaktycznych, w przeprowadzaniu 

sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 
 
2. Nauczyciele mają prawo do: 

1) Szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów, 
2) Wolności głoszenia własnych poglądów nie naruszających godności innych ludzi, 
3) Współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru 

metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym, 
4) Jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, 
5) Stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego. 

 
4. Nauczyciel odpowiada za powierzony mu sprzęt i pomoce w salach, w których prowadzi 

zajęcia. Reaguje na bieżąco na każdy przejaw niszczenia mienia szkolnego i uczniowskie-
go. 

 
5. Nauczyciel winien być bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie 

traktować wszystkich uczniów. 
 
 

§41. 
 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest : 
1) ustalanie i modyfikowanie zestawu programów nauczania oraz zestawu podręcz-

ników dla danego oddziału, 
2) korelowanie treści programowych zajęć edukacyjnych i ścieżek edukacyjnych, 
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3) ustalanie indywidualnego programu nauczania uczniom, którzy uzyskali orzecze-
nie poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

4) wnioskowanie o kierowanie ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej,  
5) omawianie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i ustalanie sposobu reali-

zacji zaleceń, 
6) wyłonienie uczniów zdolnych i ustalenie działań wspomagających ich rozwój, 
7) opiniowanie ocen zachowania ucznia ustalonych przez wychowawcę klasy, po za-

sięgnięciu opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
2. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca klasy. 
3. Spotkania zespołu odbywają się w miarę bieżących potrzeb i nie są protokołowane. 
4. Notatki o odbytych spotkaniach oraz podjętych ustaleniach sporządza wychowawca w 

dzienniku lekcyjnym danej klasy. 
 
  

§42. 
 

1. Wszyscy wychowawcy klas oraz pedagog tworzą zespół wychowawczy, którego zadaniem 
jest: 

1) tworzenie i modyfikowanie programu i planu wychowawczego szkoły oraz szkol-
nego programu profilaktyki, 

2) diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów oraz udzielanie pomocy rodzinom nie-
wydolnym wychowawczo, przy współpracy z MOPS w Zabłudowie, 

3) rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych, 
4) analiza sytuacji wychowawczej w szkole: określanie istniejących problemów i  

podejmowanie działań w celu ich rozwiązania, 
5) organizowanie warsztatów i zajęć terapeutycznych dla uczniów   
6) podejmowanie działań podnoszących świadomość pedagogiczną rodziców. 

2. Przewodniczącym zespołu jest pedagog szkolny. 
3. Harmonogram spotkań oraz zakres i sposób realizacji zadań ustala zespół. 
4. Posiedzenia zespołu są protokołowane. 
5. Efekty pracy zespołu przedstawiane są na podsumowującym posiedzeniu Rady Pedago-

gicznej.  
 
 

§43. 
 

1. W szkole są powołane następujące zespoły przedmiotowe: 
1) zespół edukacji wczesnoszkolnej, w którego skład wchodzą nauczyciele klas I-

III, logopeda, wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele oddziałów rocznego obo-
wiązkowego przygotowania przedszkolnego; 

2) zespół humanistyczny, w którego skład wchodzą nauczyciele języka polskiego, 
języków obcych, historii, plastyki, muzyki, religii, bibliotekarz oraz pedagog 
szkolny. 

3) matematyczno-przyrodniczy, w którego skład wchodzą nauczyciele matematyki, 
przyrody, techniki i wychowania fizycznego. 

2. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek ze-
społu. 

3. Do głównych zadań zespołów przedmiotowych należą: 
1) organizowanie samokształcenia oraz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 
2) usprawnienie przepływu informacji między Dyrektorem a pozostałymi członkami Ra-
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dy Pedagogicznej i na odwrót, 
3) dzielenie się wiedzą i doświadczeniami przez nauczycieli pokrewnych przedmiotów, 

udzielanie pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę, 
4) uczestnictwo w tworzeniu oraz opiniowanie powstających dokumentów pracy szkoły, 
5) przeprowadzanie wewnętrznych testów kompetencji uczniów w klasie 3,4,5 oraz wy-

korzystywanie analizy ich wyników do planowania dalszej pracy dydaktycznej, 
6) zapoznanie się z raportem ze sprawdzianu w klasie szóstej i przygotowanie planów 

naprawczych, 
7) współpraca i wzajemna pomoc nauczycieli przy realizacji zadań, imprez, uroczystości 

czy konkursów obejmujących kilka klas lub wszystkich uczniów szkoły.  
4. Harmonogram spotkań zespołu oraz plan pracy przygotowuje przewodniczący zespołu po 

uwzględnieniu opinii i wniosków członków zespołu.  
5. Plan pracy określa zakres i sposób realizacji przyjętych zadań oraz osoby odpowiedzialne 

za ich wykonanie. 
6. Efekty pracy zespołu przedstawiane są na podsumowującym posiedzeniu Rady Pedago-

gicznej. 
7. Posiedzenia zespołu są protokołowane. 

 
 
§44. 

 
1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w 

tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”. 
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca opiekuje 

się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Dyrektor może zmienić wychowawcę danego oddziału, gdy: 

1) Rada Rodziców złoży do Dyrektora uzasadniony wniosek o zmianę wychowawcy 
2) sam nauczyciel wniesie prośbę o zmianę decyzji Dyrektora w sprawie powierze-

nia mu wychowawstwa, 
3) zmieni się sytuacja organizacyjna szkoły. 

4. Wychowawca realizuje zadania przyjęte w ,,Programie wychowawczym szkoły”  oraz 
szkolnym programie profilaktycznym. 

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej: 
a) Dyrektora, 
b) Wicedyrektora, 
c) Pedagoga, 
d) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

6. Obowiązki wychowawcy: 
1) sprawowanie opieki nad uczniami a w szczególności: 

a) poznawanie środowiska rodzinnego każdego wychowanka, jego warunków życia i 
nauki 

b) inicjowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy uczniom z trudnościami 
w nauce lub znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 

c) rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów  
d) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form 

życia zespołowego klasy, 
e) systematyczna obserwacja postępów edukacyjnych oraz frekwencji swoich wy-

chowanków; podejmowanie interwencji w sytuacjach niepokojących (duża ilość 
nieobecności, brak usprawiedliwień, słabe oceny), 

2) koordynowanie działań zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, 
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3) powiadamianie rodziców ucznia o przewidzianej dla ucznia półrocznej lub rocznej 
ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem okresu, 

4) realizacja, we współpracy z pedagogiem, zadań przewidzianych w szkolnym progra-
mie profilaktycznym, 

5) ustalanie wychowankom półrocznej i rocznej oceny z zachowania, po uwzględnieniu 
samooceny uczniów oraz opinii zespołu nauczycieli uczących w tej klasie, 

6) organizowanie spotkań z rodzicami, 
7) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

 
 

§45. 
 

1. W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego.  
2. Zadania pedagoga szkolnego: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepo-
wodzeń szkolnych, 

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 
wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów, 
z udziałem rodziców i nauczycieli, 

5) wspieranie działań opiekuńczo wychowawczych nauczycieli wynikających z progra-
mu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej, 

6) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej, 

7) współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły, 
8) badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych, 
9) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej 

na posiedzeniu rady pedagogicznej, 
10) badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod 

przeciwdziałania im, 
11) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie organizowania ucz-

niom i rodzicom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 
12) przeprowadzanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych 

zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich, 
13) organizowanie różnych form zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów z objawami nie-

dostosowania społecznego, 
14) współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 
15) współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie 

niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-
ekonomicznej, 

16) współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nielet-
nich, 

17) prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego,  
18) przedstawianie wniosków w sprawie organizacji nauki dzieci z upośledzeniem umy-

słowym, kalectwem i przewlekłą chorobą, 
19) przedstawienie sprawozdania ze swojej pracy podczas podsumowującej rady pedago-

gicznej. 
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3. Szczegółowy zakres czynności pedagoga ustala dyrektor szkoły. 
  
 

§46. 
 

1. W szkole tworzy się stanowisko logopedy. 
2. Zadania logopedy: 

1) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mo-
wy głośnej i pisma, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej, 
3) udostępnianie wyników badań zainteresowanym nauczycielom i rodzicom, 
4) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, 
5) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu, 

przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korek-
cyjno-kompensacyjne, 

6) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

7) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń ko-
munikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli wynikających z 
programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, 

9) współpraca z Dyrektorem, rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną w za-
kresie organizowania pomocy logopedycznej dzieciom, 

10) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, 
11) przedstawienie sprawozdania ze swojej pracy podczas podsumowującej rady pedago-

gicznej. 
 

§46a. 

Do zadań pracowników administracyjno- obsługowych należy: 
1) sprawne załatwianie wszelkich spraw w zakresie kompetencji 
2) sprawny obieg dokumentów, 
3) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych, 
4) prawidłowe prowadzenie obiegu dokumentacji szkolnej oraz archiwum, 
5) dbanie o stan higieniczno-sanitarny szkoły i obejścia szkolnego. 

 

 
Rozdział 9 

Uczniowie szkoły. 

 
§47. 

 
1. Do oddziału rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz do klasy 

pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które spełniają wa-
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runki określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późn. zm.). 
2. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się: 

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie  szkoły,  
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwo-

dem Szkoły, w przypadku gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
3. Podania o przyjęcie do szkoły ucznia zamieszkałego poza obwodem  przyjmowane są  do 

końca     marca, w szczególnych sytuacjach życiowych uczniów – w trakcie trwania roku 
szkolnego. 

4. W przyjęciu do szkoły pierwszeństwo mają dzieci pracowników oraz dzieci, których ro-
dzeństwo już uczęszcza do szkoły. 

5. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Dyrektor po zakończeniu rekrutacji. 
6. Kryteria przydziału uczniów do poszczególnych oddziałów danej klasy: 

1) Ze względu na zbyt małą ilość sal lekcyjnych szkoła pracuje w systemie dwu-
zmianowym. W związku z tym ustala się ,że : 
a) oddział „a" każdej klasy rozpoczyna zajęcia o godz 8.00  
b) oddziały „b" i „c" w miarę konieczności mogą rozpoczynać zajęcia w godzi-

nach późniejszych 
2) Do oddziału „a" każdej klasy uczęszczają uczniowie, których miejsce zamieszkania 

jest inne niż siedziba szkoły, 
3) Do oddziałów „a" mogą być dołączeni ( w miarę wolnych miejsc) uczniowie 

miejscowi, których oboje rodziców pracuje i dziecko nie ma zapewnionej opieki w do-
mu.. 

7. Do klasy programowo wyższej niż pierwsza przyjmuje się ucznia na podstawie:  
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wy-

danego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał, 
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na wa-

runkach określonych w statucie, w przypadku przyjmowania ucznia spełniające-
go obowiązek szkolny poza szkołą, 

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świa-
dectwa wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

7a. Do oddziału przedszkolnego, oddziału klasy pierwszej przyjmuje cudzoziemców dyrektor 
szkoły na takich samych warunkach i w takim samym trybie jak obywateli polskich.  

7b.W sytuacji, gdy cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie do szkoły nie jest w stanie przed-
stawić żadnego dokumentu potwierdzającego uczęszczanie lub ukończenie określonego 
etapu edukacji za granicą, zostaje on przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy 
lub na odpowiedni semestr na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, którą przeprowadza 
dyrektor, w razie potrzeby z udziałem nauczycieli. Jeśli to konieczne, egzamin przeprowa-
dza się w języku obcym, którym posługuje się cudzoziemiec.  

7c. Do klasy programowo wyższej w szkole przyjmuje się obywateli polskich, którzy ukoń-
czyli klasę, dany etap edukacyjny za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskich cza-
sowo przebywających za granicą - na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły 
świadectwa , zaświadczenia wydanego za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w 
Polsce, jeśli uczeń takie posiada.  

7d. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie 
sumy lat nauki szkolnej ucznia.  

7e. Dyrektor szkoły publicznej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły pod-
stawowej; przyjęcie do szkoły podstawowej dziecka spoza jej obwodu szkolnego wymaga 
zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.  

8. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń zostaje 
przyjęty, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane 
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zajęcia. 
 
 

§48. 

1. Szkoła przyjmuje zasadę niezmieniania, bez uzasadnionej potrzeby, grupy, w której dziecko 
rozpoczęło naukę na I etapie kształcenia, do momentu ukończenia szkoły z zastrzeżeniem pkt 2. 

2. Przesunięcie ucznia do innego oddziału równoległej klasy może nastąpić w przypadku: 
1) umotywowanej pisemnej prośby rodziców skierowanej do Dyrektora szkoły,  
2) postanowienia Rady Pedagogicznej uzasadnionego względami wychowawczymi, 
3) zmian organizacyjnych w szkole z przyczyn losowych, odgórnych decyzji admini-

stracyjnych lub innych. 

 

§49. 

Uczeń ma prawo do: 
1) właściwie zorganizowanego kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i 
poszanowanie jego godności, 

3) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 
4) równego, życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, 
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących programów 

nauczania,  życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie naru-
sza tym dobra innych osób, 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
7) poznania formułowanych przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce, 
8) znajomości z tygodniowym wyprzedzeniem terminu prac klasowych, 
9) pisania tylko jednej pracy klasowej w ciągu dnia oraz nie więcej niż trzech w ciągu 

tygodnia, 
10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz uzasadnienia oceny ustalonej przez 

nauczyciela, 
11) składania egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego na zasadach określonych w 

§ 13a, § 13c 
12) uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

oraz oceny klasyfikacyjnej z zachowania,  na zasadach określonych w § 13a  
13) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
14) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 
15) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

bibliotecznego, podczas zajęć pozalekcyjnych, 
16) reprezentowania szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, zawodach, wysta-

wach, działaniach wolontariatu, uroczystościach gminnych, itp., 
17) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w or-

ganizacjach działających w szkole. 
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§50. 

1. W przypadku naruszenia praw ucznia skargi mogą złożyć: 

1) uczeń do wychowawcy, pedagoga, Dyrektora Szkoły, 
2) rodzic do wychowawcy, pedagoga, Dyrektora Szkoły 
3) pedagog do Dyrektora Szkoły 

2. Składanie skarg odbywa się w formie: 
1) ustnej ( organy odwoławcze sporządzają notatkę z przeprowadzonej rozmowy), 
2) pisemnej 

3. Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia: 
1) Skargi rozpatruje Dyrektor  wraz z powołanym zespołem w skład, którego wcho-

dzą: 
a) Dyrektor  (wicedyrektor) 
b) pedagog 
c) wychowawca 
d) opiekun Samorządu Uczniowskiego 

2) W przypadku naruszenia praw ucznia stosowne decyzje podejmuje Dyrektor  
3) Dyrektor udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni 

od daty wpłynięcia skargi, 
4) Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwiania są dokumentowane. 
 

 
 

§51. 
 

Uczeń ma obowiązek: 
1) uszanowania symboli narodowych, religijnych, szkolnych, 
2) dbania o honor szkoły i kultywowania jej tradycji, 
3) przestrzegania postanowień zawartych w statucie, zarządzeń Dyrektora, ustaleń Rady 

Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego,  
4) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyj-

nych i wybranych przez siebie lub zaleconych zajęciach pozalekcyjnych, 
5) punktualnego przychodzenia do szkoły i na  wszystkie zajęcia organizowane przez 

szkołę, 
6)  usprawiedliwiania w ciągu 7 dni nieobecności w szkole i nadrabiania zaległości pro-

gramowych wynikłych z nieobecności,  
7) systematycznego i sumiennego przygotowywania się do zajęć, w szczególności wyko-

nywania zadanych prac domowych, 
8) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i in-

nych pracowników szkoły, 
9) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, a w szczególności: 

a) nie ulegania nałogom i pomagania innym w rezygnacji z nich, 
b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i na przerwach 
c) korzystania z pomieszczeń i sprzętu szkolnego zgodnie z przeznaczeniem i 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących regulaminów, 
d) nie opuszczania terenu szkoły podczas zajęć i przerw; wyjście na plac szkol-

ny może nastąpić tylko przy sprzyjającej pogodzie i za zgodą nauczyciela dy-
żurującego 
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e) przestrzegania zasad higieny stroju i ciała, w tym zmiany obuwia w budynku 
szkoły 

10) szanowania mienia szkolnego i mienia kolegów; w przypadku zniszczenia mienia za 
wyrządzone szkody odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie, 

11) dbania o piękno ojczystego języka, wystrzegania się wszelkich wulgaryzmów, 
12) dbania o porządek, ład i estetykę pomieszczeń szkolnych oraz otoczenia szkoły, 
13) przeciwdziałania wszelkim przejawom agresji, braku kultury osobistej, nieodpowie-

dzialności i niszczenia mienia szkolnego przez innych uczniów, 
 

 
§52. 

 
1. Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące stroju szkolnego i wyglądu 

ucznia: 
1) Strój codzienny: ubiór dowolny, ale nie ekstrawagancki, estetyczny, czysty, funkcjo-

nalny, w stonowanej kolorystyce, zakrywający brzuch, plecy, dekolt. 
2) Strój sportowy obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego: zgodny z wymo-

gami nauczycieli. 
3) Strój galowy: dla dziewcząt - biała bluzka i ciemna spódnica lub spodnie, dla chłop-

ców - biała koszula i ciemne spodnie;  
4) Strój galowy obowiązuje na uroczystościach szkolnych (początek i koniec roku szkol-

nego, święta państwowe, święto szkoły) oraz uroczystościach, na   których uczeń re-
prezentuje szkołę. 

5) Fryzura: czyste włosy, uczesanie estetyczne bez ekstrawagancji i farbowania włosów. 
6) Ponadto zakazuje się noszenia koszulek z symbolami różnego rodzaju subkultur, z ob-

raźliwymi napisami, noszenia szalików klubowych, noszenia kosztownej lub ekstra-
waganckiej biżuterii, stosowania tatuaży i kolczykowania ciała ( nie dotyczy tradycyj-
nych kolczyków w uszach dziewcząt), stosowania makijażu i malowania paznokci 
oraz noszenia nakrycia głowy na terenie szkoły.  
  

2. Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące przynoszenia do szkoły 
przedmiotów niezwiązanych z procesem dydaktycznym: 

1) zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły niebezpiecznych narzędzi (noże, śrubo-
kręty, bransoletki nabijane ćwiekami, itp.) oraz materiałów łatwopalnych i wybucho-
wych. 

2) zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły elektronicznych odtwarzaczy muzyki 
oraz aparatów fotograficznych. 

3) nie zaleca się przynoszenia do szkoły telefonów komórkowych, z zast. pkt 4). 
4) za zgodą rodziców uczeń może posiadać telefon komórkowy, ale jego używanie jest 

dopuszczalne tylko w określonych warunkach: 
a) podczas lekcji telefon musi być wyłączony i schowany, 

b) telefon może służyć do porozumiewania się z rodzicami lub opiekunami jedy-
nie w trakcie przerw w pilnych sprawach, po uzgodnieniu z nauczycielem dy-
żurującym, 

c) telefonu nie wolno używać do fotografowania, filmowania, nagrywania dźwię-
ku, 

d) w przypadkach niezastosowania się do powyższych zasad wychowawca ma 
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prawo zabronić uczniowi przynoszenia do szkoły telefonu  a o swojej decyzji 
informuje rodziców ucznia; wyłączony telefon będzie zdeponowany u Dyrek-
tora do momentu osobistego odbioru przez rodziców ucznia. 

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za: zniszczenie, zagubienie lub kradzież wszelkich 
urządzeń elektronicznych, biżuterii oraz innych przedmiotów przynoszonych do szkoły 
przez uczniów a niezwiązanych z procesem dydaktycznym. 

4. Spory wynikłe między uczniami w wyniku handlu lub wymiany tymi przedmiotami 
rozstrzygają zainteresowani rodzice w domu. 

 

§53. 

1. Uczeń może być nagradzany za: 

1) rzetelny stosunek do nauki, potwierdzony uzyskanymi wynikami, 
2) wzorową postawę: działalność na rzecz szkoły lub innych uczniów, pomoc innym, 
3) szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy, sporcie lub pracy pozalekcyj-

nej. 

2. Nagrodą może być: 
1) świadectwo z wyróżnieniem, 
2) nagroda książkowa lub inna nagroda rzeczowa, 
3) dyplom, 
4) pochwała udzielona przez Dyrektora  publicznie wobec wszystkich uczniów, 
5) pochwała udzielona na stronie internetowej szkoły, 
6) list pochwalny lub list gratulacyjny do rodziców, 
7) pochwała udzielona w obecności uczniów klasy przez nauczyciela lub  wychowawcę, 
8) przyznanie tytułu „prymusa” uczniowi kończącemu szkołę z najwyższą średnią ocen, 

wzorowym zachowaniem i szczególnymi osiągnięciami. 

§54. 

1. Środki wychowawcze podejmowane przez szkołę wobec uczniów dopuszczających się 
uchybień wobec obowiązków, o których mowa w §51, §52: 

1) przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniem przez wychowawcę, 

2) przeprowadzanie indywidualnych rozmów z uczniem przez pedagoga, wicedyrekto-
ra lub Dyrektora  

3) rozmowy wychowawcy lub pedagoga z rodzicami 

4) podpisanie kontraktu z uczniem i rodzicami, 

2. Uczeń może być ukarany za : 
1) zachowanie niezgodne z niniejszym statutem 
2) naruszenie przepisów prawa na terenie szkoły 

 
3. Karą jest: 

1) ustne upomnienie ucznia wobec klasy udzielone przez nauczyciela lub wychowawcę, 
2) ustne upomnienie lub nagana udzielona przez Dyrektora, 
3) rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą i pedagogiem w obecności rodziców, 
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4) upomnienie udzielone przez Dyrektora na apelu wobec społeczności szkolnej, 
5) upomnienie przez wychowawcę z jednoczesnym wpisem do dziennika,  
6) upomnienie lub nagana udzielona przez Dyrektora  z wpisaniem do arkusza ocen, 
7) wykluczenie z udziału w wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych, 
8) wyłączenie ucznia z udziału w reprezentacji szkoły na zawodach, w konkursach, itp., 
9) obniżenie oceny z zachowania zgodnie ze statutem, 
10) przeniesienie do innego oddziału danej klasy, 
11) przeniesienie do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora, z zast. 

ust. 4. 
 
4. Ustala się następujące przypadki, w których Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę zo-

bowiązującą Dyrektora do skierowania wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie 
ucznia do innej szkoły: 
1) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia 
2) wchodzenie w kolizję z prawem 
3) demoralizowanie innych uczniów 
4) wyczerpanie kar statutowych wobec ucznia 

5. W przypadku szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań, poza przeniesieniem 
ucznia do innej klasy czy szkoły, Dyrektor zawiadomi sąd dla nieletnich, który może 
przedsięwziąć odpowiednie środki.  

 
§55. 

 
1. Przed wymierzeniem kary uczeń powinien być wysłuchany. 
2. Uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny), ma prawo wnieść odwołanie od kary wymierzo-

nej przez wychowawcę klasy do Dyrektora  w terminie 7 dni od daty jej wymierzenia. 
3. Dyrektor może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie 

Samorządu Uczniowskiego lub wychowawcy. 
4. Rodzic, w imieniu ucznia, ma prawo wnieść odwołanie od kary wymierzonej przez Dyrek-

tora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od daty ukarania. 

 

Rozdział 10 

Bezpieczeństwo uczniów 
 

 
§56. 

 
1. Dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo  uczniów 

w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią. 
1a. Szkoła prowadzi monitoring wizyjny za pomocą urządzeń rejestrujących obraz w 

celu zapewnienia i zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, 
1b. Zapis uzyskany przez system monitoringu wizyjnego może być wykorzystany do 

stosowania konsekwencji i uruchomienia procedur przewidzianych w Statucie, 
1c. O udostępnienie zapisu z kamer szkolnego systemu monitoringu wizyjnego decy-

duje każdorazowo dyrektor, 
1d. System monitoringu wizyjnego ma służyć podejmowaniu działań interwencyjnych 

przez Dyrektora, wychowawców i nauczycieli oraz funkcjonariuszy Policji. 
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2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązko-
wych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach do-
datkowych, reagowanie na spóźnienia i ucieczki z lekcji, 

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w 
świetlicy i egzekwowania przestrzegania regulaminu świetlicy, 

3) uświadamianie wychowankom i uczniom zagrożeń i podawanie sposobów prze-
ciwdziałania im, 

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscu prowadzenia zajęć, systema-
tyczna kontrola stanu technicznego wszelkich urządzeń, 

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 
zagrożenie ich bezpieczeństwa, 

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, 
7) niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub 
życia wychowanka lub ucznia. 

8) znajomość i bezwzględne przestrzeganie wszelkich przepisów bezpieczeństwa w 
czasie organizowanych zajęć, 

3. Pokój nauczycielski i pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposaża się w apteczki zaopa-
trzone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc może być też 
udzielona w gabinecie pielęgniarki szkolnej. 

4. W szkole mogą być organizowane wycieczki edukacyjne piesze i autokarowe, wycieczki 
krajoznawcze, "zielona szkoła" i inne imprezy wyjazdowe (teatr, kino, muzeum), z 
uwzględnieniem następujących zasad: 

1) Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb i zainteresowań 
dzieci.  

2) Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opie-
kunów), z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych w obrębie miejscowości.  

3) Zgodę na wycieczkę wydaje dyrektor na podstawie podpisania karty wycieczki co 
najmniej dzień przed wyjazdem dzieci.  

4) Nauczyciel organizujący wycieczkę przygotowuje program i harmonogram wy-
cieczki oraz opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników. 

5) Nauczyciel organizujący wycieczkę gromadzi następującą dokumentację:  
a) kartę wycieczki i listę uczestników (imię, nazwisko, adres, pesel),  
b) pisemną zgodę rodziców na wyjazd dziecka,  
c) preliminarz finansowy wycieczki,  
d) dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nie-

szczęśliwych wypadków,  
e) dowód ubezpieczenia opiekunów od odpowiedzialności cywilnej.  

6) Rodzice dzieci przewlekle chorych zobowiązani są do przedłożenia instruktażu do-
tyczącego sprawowania opieki.  

7) Przy wyjściu z dziećmi poza teren szkoły, w obrębie swojej miejscowości, jeden 
opiekun przypada na 25 osób.  

8) Przy wyjeździe z dziećmi poza teren miejscowości jeden opiekun przypada na 15 
uczniów. 

9) Grupa rowerowa wraz  z opiekunem nie może przekraczać 15 osób. 
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5. W czasie przerw międzylekcyjnych, a także przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć 
organizowane są dyżury nauczycielskie według następujących zasad: 
1) nauczyciele pełnią dyżur wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim, rozpo-

czynając i kończąc go punktualnie i w miejscu wyznaczonym w planie dyżurów, 
2) dyżury rozpoczynają się o godzinie 7.45 a kończą 5 minut po zakończeniu ostatniej 

lekcji, 
3) nauczyciel dyżurny odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, a w razie nieszczęśliwego 

wypadku udziela natychmiastowej pomocy, powiadamia Dyrektora, a po skończonym 
dyżurze rodziców, 

4) nauczyciel dyżur pełni aktywnie: śledzi czynności uczniów, zwraca uwagę uczniom, 
aby nie biegali, nie hałasowali, nie popychali się, nie wychylali z okien, nie zaśmiecali 
podłóg, nie przebywali bez potrzeby w ubikacjach oraz nie wchodzili do szatni bez wy-
raźnego powodu, 

5) w razie nieobecności nauczyciela dyżurującego jego obowiązki przyjmuje na siebie na-
uczyciel, któremu powierzono zastępstwo, 

6) nauczyciel może opuścić miejsce dyżuru wyłącznie po zorganizowaniu zastępstwa. 
 
6. Zwolnienie ucznia z lekcji przed zakończeniem przewidzianych na dany dzień zajęć eduka-

cyjnych  może nastąpić na następujących zasadach: 
1) w przypadku złego samopoczucia po dziecko może zgłosić się rodzic poinfor-

mowany wcześniej telefonicznie o zaistniałej sytuacji, 
2) w przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego dziecko może 

odprowadzić nauczyciel i przekazać pod opiekę rodziców lub krewnych, 
3) w uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę rodziców: 

a) każda pisemna prośba o zwolnienie z lekcji musi zawierać datę i godzinę 
zwolnienia, podpis rodzica oraz określać miejsce, gdzie ma się udać dziecko; 

b) wychowawca lub nauczyciel zwalniający ucznia odnotowuje w dzienniku fakt 
zwolnienia w formie nieobecności usprawiedliwionej. 

7. Jeżeli zajęcia edukacyjne, z których uczeń jest zwolniony decyzją Dyrektora, są pierwszą 
lub ostatnią godziną w planie zajęć klasy na dany dzień, to uczeń może pozostać w domu 
na pisemną prośbę rodziców; w przypadku braku tej prośby lub wtedy gdy zajęcia te wy-
padają w środku planu zajęć, uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego lek-
cję.  

8. Uczeń, który ze względów zdrowotnych nie może przebywać na danej lekcji powinien zna-
leźć się pod opieką pielęgniarki szkolnej , nauczyciela świetlicy lub biblioteki; opiekę nad 
uczniem organizuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

§57. 

Uczniom, którzy w czasie trwania zajęć lekcyjnych uczestniczą w zawodach, konkursach lub 
innego rodzaju zajęciach organizowanych przez szkołę, wpisuje się nieobecność usprawie-
dliwioną i dopisuje jej powód; nieobecności tej nie uwzględnia się przy zliczaniu frekwencji 
ucznia i klasy.  
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§58. 

Szczegółowe zasady postępowania nauczycieli w przypadkach zachowań uczniów rażąco 
naruszających postanowienia niniejszego statutu, sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 
uczniów oraz innych sytuacjach trudnych  określają następujące procedury: 

1) Postępowanie nauczyciela w sytuacji posiadania przez ucznia niebezpiecznych 
przedmiotów, 

2) Postępowanie nauczyciela w sytuacji posiadania przez małoletniego alkoholu, nar-
kotyków i papierosów, 

3) Postępowanie nauczyciela w sytuacji nieobecności rodziców ucznia, 
4) Postępowanie w sytuacji kradzieży i zniszczenia mienia szkolnego, 
5) Postępowanie w sytuacji stwierdzenia fałszerstwa w szkole, 
6)  Postępowanie w przypadku niepowodzeń szkolnych ucznia, 
7) Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego, 
8) Postępowanie w sytuacji zastraszania, wyłudzania, wymuszania, 
9) Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pra-

cownika szkoły,  
10) Postępowanie w sytuacji zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lek-

cji, 
11) Postępowanie w sytuacji stwierdzenia pijanych rodziców (opiekunów) w szkole lub 

braku kontaktu z rodzicami (opiekunami) po zajęciach, 
12) Postępowanie w sytuacji, gdy rodzic nie zgłosił się odebrać dziecko z wycieczki 

szkolnej lub innej imprezy szkolnej, 
13) Postępowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, 
14) Postępowanie w sytuacji znalezienia na terenie szkoły materiałów wybuchowych. 
15) Procedura postępowania w przypadku posiadania przez uczniów telefonów komór-

kowych oraz urządzeń rejestrujących i odtwarzających obraz lub dźwięk. 
 

 

Rozdział 11. 

Cele i zadania przedszkola 

§59. 

Celem przedszkola jest:  

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;  
2) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  
3) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicz-

nej, językowej religijnej;  
4) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 

przedszkola ; 
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5) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci, rozpo-
znawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcie wczesnej 
interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej. 

§59. 

(uchylony) 

§60. 

1. Przedszkole realizuje cele zawarte w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a 
w szczególności: 

1) Wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez: 
a) dostarczanie treści programowych w zależności od wieku i poziomu rozwojo-

wego dziecka, aktywizuje procesy poznawcze, 
b)  organizuje    sytuacje    sprzyjające    nawiązywaniu    przez    dziecko    kon-

taktów społecznych i przyrodniczych, 
c) realizuje  dążenia  dziecka  do  wypowiedzenia siebie w twórczości plastycz-

nej, muzycznej i ruchowej. 
2) Udziela dzieciom pomocy pedagogicznej poprzez: 

a) prowadzenie systematycznej i wszechstronnej pracy wyrównawczej, 
b) informowanie na bieżąco rodziców o postępach dzieci w ich trudno-
ściach rozwojowych, 

c) organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców, 
d) udział rodziców w pogadankach pedagogicznych oraz udostępnienie literatury 

podnoszącej poziom kultury pedagogicznej. 
e) zachęcanie rodziców do udziału w różnych formach pracy przedszkola z 

dziećmi. 

2. Przedszkole realizuje wybrany przez siebie program wychowania przedszkolnego z zesta-
wu programów dopuszczonych do użytku z zależności od wieku dzieci , potrzeb i możli-
wości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny : 

1) wychowanie i opiekę w czasie pobytu w przedszkolu reguluje ramowy rozkład 
dnia, 

2) przedszkole zapewnia opiekę w czasie zajęć również poza terenem przedszkola , 
3) dzieci są ubezpieczone za zgodą rodziców,  
4) do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzane przez rodziców lub osoby 

legitymujące się upoważnieniem od rodziców 
 

§61. 
 

 
1. Przedszkole może organizować wycieczki autokarowe, krajoznawcze, i inne imprezy wy-

jazdowe (teatr, kino, muzeum), z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepi-
sów, stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci. Program wycieczki winien być dostoso-
wany do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. 

2. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej lub ustnej zgody rodziców (prawnych 
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opiekunów). 
3. Zgodę na wycieczkę wydaje Dyrektor na podstawie podpisania karty wycieczki co naj-

mniej dzień przed wyjazdem dzieci. 
4. Rodzice dzieci przewlekle chorych zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczące-

go sprawowania opieki. 
5. Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu są określane zarzą-

dzeniem Dyrektora przedszkola.  

§62. 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci: 

1) Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz 
są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do 
domu. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować 
je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola.  

2) Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podej-
mowania czynności prawnych upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie 
jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie 
może zostać odwołane lub zniszczone w każdej chwili.  

3) W sporadycznych przypadkach, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa rodzice 
mogą upoważnić osobę nieletnią (rodzeństwo) do odebrania dziecka z przedszkola. 
Upoważnienie to będzie respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie po-
twierdzony w obecności dyrektora przedszkola.  

4) Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego 
odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzie-
lenie pisemnego lub ustnego pełnomocnictwa.  

5) Opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela i 
jest to moment, od którego nauczyciel przejmuje odpowiedzialność za jego bezpie-
czeństwo. Z kolei rodzic przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu przywitania się 
dziecka z rodzicem. Czynności ubierania się w szatni odbywają się pod kontrolą ro-
dziców.  

6) Przedszkole odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 
odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie 
zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji dziecko pozostaje pod opieką na-
uczyciela do momentu przyjścia innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.  

7) O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poin-
formowany Dyrektor. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia 
czynności zapewniających bezpieczeństwo dziecka.  

8) Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.  
9) W sytuacji, gdy rodzic (prawny opiekun) nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu 

pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodzi-
ców dziecka.  

10) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzy-
skać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel ocze-
kuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Po upływie jednej godziny powiadamia 
najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowaniu się z rodzicami (prawny-
mi opiekunami).  
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11) W przypadku, gdy dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców, który nie życzy sobie 
kontaktów dziecka z drugim rodzicem, zakaz kontaktów musi być potwierdzony orze-
czeniem sądowym.  

12) Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia do 8.30 a 
odbierane od 14.30 do 16.30.  

13) Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić się u nauczyciela. Od tego momentu oso-
ba ta odpowiedzialna jest za jego bezpieczeństwo.  

14) Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziec-
ka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W 
sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do 
przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.  

 

Rozdział 12   

Organy przedszkola 
 

§63. 
 

1. Organami przedszkola są: 
1) Dyrektor przedszkola, który: 

a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje na zewnątrz, 
b) zapewnia bezpieczne higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, 
c) sprawuje nadzór pedagogiczny, 
d) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju, 
e) opracowuje program rozwoju przedszkola wspólnie z gronem pedagogiczny, 
f) opracowuje wspólnie z radą pedagogiczną ramowy plan dnia, z uwzględnie-

niem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców, 
g) opracowuje plan finansowy przedszkola, 
h) opracowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu, 
i) dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania, po zasię-

gnięciu opinii rady pedagogicznej, 
j) przewodzi radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały, 
k) wstrzymuje uchwały radu pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i po-

wiadamia o tym stosowne organa, 
l) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzoru-

jącymi i kontrolującymi, 
m) wnioskuje do organu prowadzącego w zakresie zatrudnienia i zwalniania na-

uczycieli oraz innych pracowników 
n) podejmuje decyzje o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie 

roku szkolnego lub po zaopiniowaniu przez rade pedagogiczną, 
o) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodne z przepisami kodek-

su pracy, bhp i ppoż. 
p) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
q) koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodne 

działanie zgodnie z prawem wymiany informacji między nimi, 
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r) prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

s) przeprowadza ewaluacje wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskona-
lenia, jakości pracy placówki. 

2) Rada Pedagogiczna, która: 
a) opracowuje program rozwoju przedszkola, 
b) opiniuje program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do 

użytku w przedszkolu, 
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w 

przedszkolu, 
d) uchwala i nowelizuje regulamin pracy rady pedagogicznej,  
e) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy,  
f) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
g) ustala tygodniowy rozkład zajęć w grupach, 
h) opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycie-

lom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, 
3) Rada Rodziców Przedszkola, która: 

a) ustala regulamin swojej działalności, 
b) może występować do Dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami doty-

czącymi spraw przedszkola, 
c) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł, 

2. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Pedagogicznej zawiera regulamin 
rady pedagogicznej.  

3. Szczegółowe informacje dotyczące powoływania, działalności oraz wydatkowania fundu-
szy Rady Rodziców zawiera regulamin rady rodziców.  

4. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i 
innych pracowników przedszkola.  

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy jej członków.  

6. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą, na bieżąco wymieniają informacje o podejmo-
wanych i planowanych decyzjach i działaniach. 

 
 

§64. 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą. 

 2. Rodzice mają prawo do: 
1) znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów mie-

sięcznych, 
2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego wychowania i 

rozwoju, 
3) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy 

przedszkola, 

3. Spotkania z rodzicami, w celach dyskusji na tematy wychowawcze oraz wymiany informa-
cji, organizowanie w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał. 
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§65. 

Sposób rozwiązywania sporów między organami Przedszkola: 
1) Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Przedszkola z 

udziałem zainteresowanych stron, bez angażowania osób z zewnątrz. W tym celu 
przeprowadzone będą rozmowy negocjacyjne w celu zażegnania lub złagodzenia 
konfliktu.  

2) Jeżeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowanej strony mo-
że ona zwrócić się o rozwiązanie problemu do organu prowadzącego Przedszkole 
lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

3) Jeżeli spór rozstrzyga organ nadzorujący lub prowadzący - strony są informowa-
ne o rozstrzygnięciach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców 
Przedszkola.  

 
 
 

Rozdział 13  

Organizacja przedszkola 
 

§66. 

 
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowa-

dzący. 
2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala Gmina w porozumieniu z Dyrektorem i Radą 

Rodziców z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej. 
— oddział 3-4 latków- 10 godzin dziennie 

3. Zajęcia w przedszkolu są prowadzone w oddziałach obejmujących dzieci w zbliżonym 
wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i zdolności. 

4. Liczba dzieci podczas zajęć nie może przekroczyć 25. 
5. Czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi nie 

mniej niż 5 godzin dziennie w godz. 8.00 -13.00. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 
60 minut. Czas zajęć w przedszkolu i bezpłatnych zajęć dodatkowych z dziećmi 3-4 
letnimi trwa 15 minut. 

6. W czasie przekraczającym czas określony w ust. 5 realizowane są świadczenia płatne 
obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w zakresie: 

 
1) fachowej opieki pedagogicznej, 
2) adaptacji dzieci w środowisku przyszkolnym, 
3) rozwijania zdolności twórczych, 
4) wspierania indywidualnych zainteresowań, 
5) organizację zajęć sportowych i imprez okolicznościowych, 
6) prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających, 
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7. Przedszkole jest dwuoddziałowe 3-4 latki. 
8. Wychowankowie korzystają z 3 posiłków. 
9. Przerwa urlopowa trwa od 1 lipca do 31 lipca. 

 
 
 

§67. 

1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący w drodze 
uchwały. 

2. Rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą opłatę za korzystanie przez dzieci ze świadczeń 
przedszkola za opiekę, naukę i wychowanie, świadczonych w wymiarze przekraczającym 
5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej. Strony - rodzi-
ce/opiekunowie prawni- dyrektor przedszkola zawierają umowę cywilnoprawną określa-
jącą warunki pobytu dziecka w przedszkolu: 

1) rodzice deklarują czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość spożywanych 
posiłków w w/w umowie: 

2) za śniadanie pobiera się opłatę w wysokości 25% stawki dziennej, 
3) za obiad pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki dziennej 
4) za podwieczorek pobiera się opłatę w wysokości 25% stawki dziennej, 

 
3. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielone przez przedszkole, ustalana jest po 

zakończeniu każdego miesiąca, jako iloczyn stawki godzinowej oraz pełnej liczby fak-
tycznego pobytu dziecka w przedszkolu pomniejszonej o czas trwania bezpłatnych zajęć. 

4. Opłata za każdą rozpoczęta godzinę poza podstawą programowa wynosi l zł. 
5. Opłata za korzystanie z przedszkola powinna być wnoszona do 10 dnia za dany miesiąc. 

 
 

§68. 
 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji Przedszkola opracowany najpóźniej do 30 kwietnia przez Dyrektora Przed-
szkola. 

 
2. Arkusz organizacyjny Przedszkola zatwierdza organ prowadzący. 
 
3. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:  

1) czas pracy przedszkola, 
2) liczbę pracowników pedagogicznych i obsługi, 
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez Gminę  
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§69. 

Zasady rekrutacji: 
1) Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 
2) Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka do przedszko-

la” wypełniona elektronicznie lub wypisana ręcznie na druku wydanym przez przedszko-
le. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają „Deklarację”. 

3) Szczegółowe zasady przyjęcia dzieci do przedszkola reguluje organ prowadzący. 
4) Do przedszkola przyjmowane są dzieci w kolejności: 

a) dzieci z rodzin wielodzietnych 
b) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących. 
c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny klub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, bądź całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samo-
dzielnej egzystencji, 

d) dzieci z rodzin zastępczych, 
e) dzieci już uczęszczające do przedszkola, 
f) rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola, 
g) dzieci obojga rodziców pracujących. 

5) W „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola" rodzice (prawni opiekunowie) powinni 
poinformować o ewentualnych niedomaganiach zdrowotnych i problemach rozwojowych 
dziecka. 

6) Przyjęć do przedszkola dokonuje Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przed-
szkola. Komisja rekrutacyjna w szczególnie uzasadnionych przypadkach (liczba złożo-
nych wniosków przewyższa ilość miejsc w przedszkolu) może przyjąć dodatkowe kryte-
ria. 

7) W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby 
miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych „Kart zgłoszenia 
dziecka do przedszkola”. 

8) W razie nie przyjęcia dziecka do przedszkola, rodzice maja prawo odwołania się od de-
cyzji Komisji rekrutacyjnej i złożenie podania o ponowne rozpatrzenie wniosku. 

9) Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko do przedszkola w ciągu roku szkolnego na 
zwalniające się miejsce. 

10) Rodzice mogą wypisać dziecko z przedszkola na swój wniosek złożony do dyrektora 
przedszkola w terminie do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypisania 
dziecka. 

11) Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje ostatecznie poprzez podpisanie przez rodzi-
ców umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług w przedszkolu prowadzonym przez 
Gminę Zabłudów. 

12) Rozwiązanie umowy o której mowa wyżej następuje w trybie w niej określonym. 
 
 
 

§70. 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. 
 
2. Oddział nie może liczyć więcej niż 25 dzieci.  
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3. Jeżeli do przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków nie po-

winna przekraczać 15 w tym 2-3 niepełnosprawnych. 
 
4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia Po-

radni Psychologiczno- Pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju psychofizycznego i 
stan zdrowia. 

§71. 

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 
wychowawczego w przedszkolu, albo programu autorskiego opracowanego przez nauczy-
cieli w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. 

 
2. Organizację przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrek-

tora w porozumieniu z nauczycielami z uwzględnieniem wymagań zdrowia oraz higieny 
pracy i oczekiwań rodziców. 

§72. 

Do realizacji celów statutowych Przedszkola zapewnia się: 
1) pomieszczenia:   

a) dla grupy 3-latków: jedną sale do zajęć i zabaw, jadalnię, szatnię, sanitariaty;    
b) dla grupy 4-latków: jedną sale do zajęć i zabaw, jadalnię, szatnię, sanitariaty. 

2) teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem. 
 

Rozdział 14  

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 
 

§73. 
1. W przedszkolu zatrudnia się :  

1) cztery nauczycielki,  
2) dwóch pracowników obsługi, 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników obsługi określają odrębne 
przepisy. 

3. Liczbę pracowników ustala Gmina. 
 
 
 

§74. 
 

1. Nauczyciele prowadzą pracę opiekuńczo - wychowawczo- dydaktyczna, są odpowiedzialni 
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych im dzieci. 

2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za: 
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1) życie, zdrowie , bezpieczeństwo dzieci i zobowiązuje się do:  
a) wnikliwej i systematycznej kontroli stanu technicznego wszelkich urządzeń, 
b) znajomości i bezwzględnego przestrzegania wszelkich przepisów bezpieczeń-

stwa w czasie organizowanych zajęć, 
c) wyczerpującego realizowania treści programowych z zakresu wychowania 

zdrowotnego, 
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności , zainteresowań 

poprzez: 
a) dostosowanie prowadzonych form i metod pracy wychowawczo-dydaktycznej 

do stopnia rozwoju i możliwości dziecka,  
b) organizowanie kącików zainteresowań, udostępnianie dzieciom literatury i prasy 

dziecięcej, 
c) kształtowanie i rozwijanie otwartości wobec siebie i innych ludzi ,wobec świa-

ta i życia, 
3) jakość swojej pracy wychowawczo dydaktycznej, w tym :  

d) systematycznego doskonalenia warsztatu pracy, 
e) udziału w organizowanych formach doskonalenia zawodowego i samokształcenia,  
f) udziału w doskonaleniu pracy innych nauczycieli 

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 
4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony Dyrek-

tora oraz wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, osób, instytucji oświatowych. 
5. Nauczyciel otacza indywidualna opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje stały 

kontakt z rodzicami w celu: 
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 
2) ustalenia form pomocy dzieciom w oddziałach wychowawczych, 
3) włączania ich w działalność przedszkola. 

 

Rozdział 15 

Wychowankowie przedszkola 

§75. 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3, 4 lat. Dopuszcza się możliwość przyjmo-
wania dzieci 2,5 letnich. 

2. Zasady rekrutacji omówiono szczegółowo w § 69. 
 

§76. 
 

Dziecko w Przedszkolu ma prawo do samorealizacji zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka po-
przez: 

1) właściwie   zorganizowany   proces      opiekuńczo-   wychowawczo-   dydaktycz-
ny zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,  

2) ochronę   przed  wszelkimi formami przemocy   fizycznej bądź psychicznej oraz 
ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,  

3) życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie wychowawczo- dydaktycznym. 
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Rozdział 16 

Postanowienia końcowe 
 

§77. 
 

Do wykonywania swoich czynności Zespół posługuje się: 
1) w zakresie potrzeb całego Zespołu - stemplem zawierającym nazwę placówki, bez 

wymieniania nazw placówek wchodzących w skład Zespołu, wraz z jej adresem, tele-
fonem oraz numerem NIP i REGON 

2) w zakresie potrzeb Szkoły:  
a) stemplem „ Szkoła Podstawowa im. F. Karpińskiego w Zabłudowie” 
b) na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę - 

okrągłymi pieczęciami urzędowymi o średnicy 36 mm oraz 20 mm zawierającymi 
pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła państwowego, a w otoku napis: Szkoła 
Podstawowa im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie. 

     3)  w zakresie potrzeb Przedszkola – stemplem „Przedszkole w Zabłudowie”. 
 

§78. 
 

1. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny. 
2. Na sztandarze po jednej jego stronie znajduje godło państwowe, a po drugiej wizerunek 

Franciszka Karpińskiego i napis: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Karpińskiego w Za-
błudowie. 

3. Dzień 4 października ustala się Dniem Patrona Szkoły i jest on świętem szkoły.  
4. Akademie szkolne z okazji świąt państwowych i szkolnych odbywają się według ceremo-

niału: 
1) wprowadzenie sztandaru 
2) hymn państwowy 
3) przemówienie okolicznościowe  
4) wyprowadzenie sztandaru 
5) część artystyczna 

§79. 

 

Szkoła i Przedszkole  prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisa-
mi. 

 

§80. 

Zasady prowadzenia przez Zespół Szkolno-Przedszkolny gospodarki finansowej i materiało-
wej określają odrębne przepisy 
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§81. 

W sprawach statutowo nie uregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w 
szczególności zawarte w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach 
prawnych. 

§82. 

 
1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w sytuacji, gdy: 

1) z inicjatywą zmian wystąpi którykolwiek z organów Szkoły czy Przedszkola lub organ 
prowadzący, 

2) zmianie ulegną przepisy nadrzędne. 
2. (uchylony) 
 

§83. 

Projekt zmian do Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie został zatwierdzo-
ny przez Radę Pedagogiczną w dniu 31 sierpnia 2015 roku. 

§83a. 

Statut niniejszy został znowelizowany i uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 15 
września 2015r. 

§84. 

 
Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu, traci moc Statut Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Zabłudowie z dnia 26 lutego 2009 roku. 
 

§85. 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
                                                                          Dyrektor: 


