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Statut opracowano na podstawie:  

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);  

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  

    poz. 60);  

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);  

 Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia  

    20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);  

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół  

i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

(Dz. U. z 2017 r poz. 1603);  

 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1534);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. 

poz.1591);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 

dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);6  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 

poz. 506 z póź. zm.);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  

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



3 

 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu 

wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017 poz. 1627);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. roku w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 1578);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków 

przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego 

typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków  

i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512)  

 Art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych(Dz.U. 2020 poz. 374);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 1389);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 1539);  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającego Rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 7 jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. 2020 poz. 1830) 
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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu jest publiczną szkołą podstawową.  

2. Siedzibą szkoły jest Mielec. 

3. Szkoła nosi numer 3. 

4. Szkoła nosi imię Wojska Polskiego. 

5. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu i jest 

 używana w pełnym brzmieniu.  

6. Adres szkoły to: ulica Żeromskiego 30, 39-300 Mielec. 

7. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Mielec, ul. Żeromskiego 26, 39-300 

Mielec. 

8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty 

w Rzeszowie. 

 

§ 2 

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.  

2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego 

i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 

§ 3 

 

1. Szkoła jest jednostką budżetową. 

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

§ 4 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1)  szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Wojska Polskiego  

w Mielcu, 

2)  statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojska 

Polskiego w Mielcu, 

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

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

 (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

5)  organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Mielec, 

6)  organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to rozumieć 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. 
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ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 5 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny 

zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

§ 6 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły  

z punktu widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzone rozpoznanie potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli  

i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, 

zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 

1) pierwszy etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna – klasy I–III szkoły podstawowej, 

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

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

 

§ 7 

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

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

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania  

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele), 

2) wzmacnianie  poczucia  tożsamości  indywidualnej, kulturowej,  narodowej, regionalnej, 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 

osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 
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7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, 

które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 

edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na 

umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy, 

13) propagowanie zasady promocji ochrony zdrowia, 

14) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, 

15) wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów, 

16) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 poprzez: 

1) wdrażanie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie 

dalszego kształcenia, 

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od 

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata, 

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację 

świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego  

i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia, 

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego 

otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale 

wartościowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, 

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami  

i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu, 

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, 

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych, 

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia, 

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną  

i właściwą postawę ciała, 

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego 

żywienia i higieny pracy umysłowej, 

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków, 

dopalaczy i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy, 

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo, 

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności, 

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich 

właściwego stosunku, 

19) rozwijanie umiejętności asertywnych, 

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 
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21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących  

w relacjach międzyludzkich, 

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia 

rodzinnego, 

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu 

szkolnym i prywatnym, 

25) integrowanie uczniów niepełnosprawnych, 

26) stałe podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły przez: 

a) uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników szkoły w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, 

b) stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy szkoły, 

c) systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów, 

d) monitorowanie i ewaluację poziomu efektywności pracy szkoły, 

e) współpracę z rodzicami uczniów, badanie ich opinii i oczekiwań. 

 

§ 8 

1. Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych 

warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

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

edukacyjnym, 

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,  

3) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

4) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, 

5) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, 

dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej, 

6) pracę pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego wspomaganą 

badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

7) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu, Poradnią Zdrowia 

Psychicznego, Sądem Rodzinnym w Mielcu, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział 

Miejski w Mielcu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu, Komendą 

Policji, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Miejską i innymi organizacjami  

i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.  

 

§ 9 

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

szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

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

innych pracowników szkoły,  

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach 

– zasady i organizację w/w. dyżurów określa regulamin i zarządzenia dyrektora szkoły, 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach, 
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4) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami  

i po zajęciach lekcyjnych, 

5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP, 

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

uczniów, rodzaju pracy, 

7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

8) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej, 

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

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

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

11) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

12) natychmiastowe reagowanie nauczycieli na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów zagrażające ich bezpieczeństwu, 

13) niezwłocznie powiadamianie dyrektora szkoły przez nauczycieli lub innych 

pracowników szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

14) niezwłocznie powiadamianie dyrektora szkoły przez nauczycieli lub innych 

pracowników szkoły o zaistniałym wypadku, 

15) powiadamianie organu prowadzącego i nadzorującego przez dyrektora szkoły  

o zaistniałym wypadku zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

 

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej 

terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): 

1) na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych 

środków lokomocji, 

2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje 

się poza miasto, 

3. Szkoła zgłasza policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed 

wyjazdem na wycieczkę. 

4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 
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ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 10 
1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorząd uczniowski, 

4) rada rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,  

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 

szkolnego uczniów, jest Podkarpacki Kurator Oświaty. 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,  

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę. 

 

§ 11 

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

służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady 

pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, 

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

wewnątrz szkoły, 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli, właściwą 

postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia 

kwalifikacji, 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

 

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

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

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 
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8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych  

w klasie VIII, 

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

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

10) współpraca z pielęgniarką szkolną, 

11) występowanie do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w uzasadnionych przypadkach  

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 

12) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o działalności szkoły, 

13) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej 

kompetencji dotyczących planu pracy szkoły, niezgodnych z przepisami prawa, 

14) niezwłoczne zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny o wstrzymaniu wykonania uchwał, 

15) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich 

do klas lub oddziałów, 

16) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą 

oraz określenie warunków jego spełniania, 

17) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie 

szkoły podstawowej,  

18) dopuszczanie do użytku szkolnego zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,  

19) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać 

od początku następnego roku szkolnego, 

20) zezwalanie uczniom na indywidualny program lub tok nauki, 

21) organizowanie uczniom indywidualnego nauczania  na podstawie orzeczenia, 

22) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, 

23) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów  

i nauczycielom, 

24) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas  

i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć, 

25) realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

uczniów, 

26) powoływanie zespołów wychowawczych, przedmiotowych i innych wynikających  

z bieżących potrzeb szkoły, 

27) powoływanie i odwoływanie osób na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska 

kierownicze po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego, 

28) określenie szczegółowego zakresu zadań wicedyrektora szkoły. 

29) zarządzanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami, 

30) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szkoły, 

31) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

32) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły, 
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33) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających 

status pracowników samorządowych, 

34) organizowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole, 

35) stwarzanie warunków do podnoszenia dydaktycznego i wychowawczego poziom szkoły, 

36) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 

37) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

38) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

39) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 

przez szkołę, 

40) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

41) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 

postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

42) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne 

lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia 

praw i dobra dziecka, 

43) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym 

ustawą o związkach zawodowych, 

44) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 

45) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno– gospodarczą szkoły, 

46) organizowanie i nadzorowanie pracy sekretariatu szkoły, 

47) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystania druków szkolnych, 

48) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 

49) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno– 

remontowych, 

50) wydawanie rozporządzeń w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji, 

51) występowanie do organu prowadzącego z prośbą o finansowanie wdrażanego 

eksperymentu pedagogicznego. 

52) wydawanie zgody na działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności  

i uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

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

rodziców i samorządem uczniowskim. 

5. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.  

6. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń i mogą być przesyłane 

pocztą elektroniczną. 

7. Dyrektor szkoły może powołać zespół doradczy złożony z przedstawicieli rady 

pedagogicznej, wicedyrektorów i przedstawicieli związków zawodowych, który doradza 

w podejmowaniu decyzji dotyczących pracy szkoły. Posiedzenia w/w zespołu odbywają się 

na wniosek dyrektora szkoły i są protokołowane. 

8. Decyzje zespołu nie mają dla dyrektora szkoły charakteru wiążącego. 

 



13 

 

§ 12 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.  

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

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

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

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

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

1/3 członków rady pedagogicznej. 

3. Do jej kompetencji stanowiących należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentów 

pedagogicznych i innowacji, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły,  

6) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły, 

7) wybór przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy 

8) przygotowanie projektu statutu albo jego zmian, 

9) ustalanie regulaminu swojej działalności, 

10) wnioskowanie do dyrektora szkoły o rozpoczęcie postępowania w sprawie przeniesienia 

ucznia do innej szkoły, 

11) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów 

12) uchwalenie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, 

13) uchwalenie Programu Wychowawczego-Profilaktycznego szkoły po zaciągnięciu opinii 

rady rodziców, 

14) wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych 

nieobecności, 

15) uchwalenie warunkowej promocji ucznia, 

16) możliwość w wyjątkowych przypadkach wyrażenia zgody na egzamin poprawkowy  

z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

17) zatwierdzenie po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej Szkolnego Zestawu 

Podręczników, a w uzasadnionych przypadkach dokonanie zmian w tym zestawie 

4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym  tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,  

2) projekt planu finansowego szkoły, 

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

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia i odwołania funkcji 

kierowniczych w szkole, 

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny program i tok nauki, 
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7) zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania, zawarty  

w szkolnym zestawie programów nauczania, 

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego zestawu podręczników, materiałów 

edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, 

9) program wychowawczo – profilaktyczny szkoły. 

10) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata 

albo do konkursu nikt się nie zgłosił, 

11) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

12) propozycje dyrektora szkoły w zakresie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 

13) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, dla 

których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć 

został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, 

14) wniosek dyrektora szkoły o wydawanie zgody na działalność w szkole stowarzyszeń  

i innych organizacji. 

5. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. 

6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut 

lub jego zmiany. 

7. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę  

o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole. 

8. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

9. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

 

§ 13 

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada 

samorządu uczniowskiego.  

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony 

przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. 

3. Dyrektor szkoły może zwrócić się do samorządu uczniowskiego o wyrażenie opinii o pracy 

nauczyciela. 

4. Samorząd uczniowski może przedstawiać wszystkim organom szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, 

takich jak: 

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

wymaganiami, 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
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5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,  

w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu i szkolnej rady 

wolontariatu.  

5.  Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

6. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym 

sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący 

odrębnym dokumentem.  

 

§ 14 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu reprezentujących dany zespół 

klasowy, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego 

oddziału. 

3. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.  

4. Fundusze, których mowa w § 13 ust. 2 mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 

bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku oraz dysponowania 

funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie 

udzielone przez radę rodziców. 

5. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

6. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców, szczegółowy tryb przeprowadzania 

wyborów do rady rodziców oraz zasady wydatkowania środków funduszu rady rodziców 

określa regulamin rady rodziców uchwalony przez radę rodziców, który jest odrębnym 

dokumentem. 

7. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu. 

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

prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

9. Przedstawiciele rady rodziców mają prawo uczestniczyć w pracach komisji powołanej do 

rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny dorobku zawodowego wystawionej przez 

dyrektora szkoły. 

10. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,  

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, 

4) opiniowanie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, 

5) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły 

6) opiniowanie powierzenia i odwołania wicedyrektora lub innego stanowiska 

kierowniczego w szkole,  

7) wyrażenie opinii dotyczącej wprowadzenia eksperymentu pedagogicznego, 
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8) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, 

9) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły, 

10) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku 

w szkole, 

11) opiniowanie o nauczycielu do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

okres stażu, 

12) opiniowanie wniosku dyrektora szkoły o wydawanie zgody na działalności w szkole 

stowarzyszeń i innych organizacji. 

11.W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, rada rodziców 

zaprasza na swe zebrania plenarne dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych 

organów  szkoły. 

§ 15 

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 

funkcjonowania szkoły. 

§ 16 

1. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się 

z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji. 

2. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach 

swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Organy 

współpracują ze sobą z poszanowaniem swoich kompetencji oraz niezależności poprzez 

wymianę informacji, możliwość udziału w swoich zebraniach oraz poprzez możliwość 

składania wniosków dotyczących poprawy efektywności pracy szkoły.  

3.  Rozstrzyganie konfliktów i sporów pomiędzy organami szkoły odbywa się po wysłuchaniu 

zainteresowanych stron w trybie: 

1) W sytuacji kiedy dyrektor szkoły nie jest stroną konfliktu, spory między organami 

szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia 

pisemnego zawiadomienia o powstaniu konfliktu. Rozstrzygnięcie dyrektora szkoły jest 

ostateczne. 

2) W sytuacji kiedy dyrektor szkoły jest strona konfliktu każdy z pozostałych organów 

szkoły deleguje po dwóch przedstawicieli, którzy tworzą komisję do spraw rozstrzygania 

danego sporu. W skład komisji wchodzi również przedstawiciel dyrektora szkoły. 

Komisja rozstrzyga w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia jej powołania.  

W uzasadnionych przypadkach komisja może na pierwszym zebraniu zadecydować  

o wyłączeniu z jej składu przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Rozstrzygnięcie 

komisji jest ostateczne. Na wniosek dyrektora w pracach komisji może wziąć udział 

przedstawiciel organu prowadzącego.  

4. Spory pomiędzy uczniami danego oddziału, uczniami różnych oddziałów oraz pomiędzy 

uczniem, rodzicem a nauczycielem rozstrzyga wychowawca oddziału. Od decyzji 

wychowawcy oddziału przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. 

5. Przy rozstrzyganiu sporów należy kierować się zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz 

dobra publicznego, z zachowaniem prawa stron do wyrażania swoich opinii. 
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ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

 

§ 17 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, zapisanych  

w danym roku szkolnym uczących się przedmiotów określonych planem nauczania. 

2. Liczbę oddziałów ustala organ prowadzący szkołę. 

    § 18 

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest zgodny  

z rozporządzeniem ministra edukacji. 

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w ust. 1 podziału na grupy 

można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

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

liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – 

nie więcej niż 27. 

§ 19 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone  

w systemie: 

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych wypadkach (np. awaria urządzeń 

wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych, brak prądu, święto szkoły) dyrektor szkoły może 

po uzgodnieniu z organem prowadzącym zmienić czas trwania godziny lekcyjnej. 

3. Przerwy międzylekcyjne trwają do 20 minut. 

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 

nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

5. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 

prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy 

realizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

6. Organizację i zasady pracy podczas kształcenia na odległość reguluje odrębny regulamin. 

 

§ 20 

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, 

stosownie do posiadanych środków finansowych. 

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza 

systemem klasowo-lekcyjnym. 

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. 
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§ 21 

Dyrektor na wniosek rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne zgodnie z orzeczeniem 

Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, których celem jest wspomaganie rozwoju 

psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. 

 

§ 22 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub 

w uzasadnionych przypadkach także w trakcie trwania roku szkolnego. 

4. Formy spełniania zadań nauczyciel wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich 

potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

  

§ 23 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra edukacji  

w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. 

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor 

szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć edukacyjnych. 

4. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne. 

 

§ 24 

1. Religia/etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzony dla uczniów, 

których rodzice wyrażają takie życzenie. 

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane  

w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii/etyki objęci są zajęciami opiekuńczo-

wychowawczymi, 

4. Nauczyciel religii/etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej. 

5. Nauczyciel religii po uzgodnieniu z wychowawcą klasy ma prawo do organizowania spotkań 

z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego 

spotkania na 7 dni wcześniej.  

6. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej 

ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 
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7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii korzystają z trzech kolejnych dni zwolnienia  

z zajęć edukacyjnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. 

Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują wyznaczeni nauczyciele. 

8. Uczniowie nieuczęszczający na religię w czasie dni wolnych od zajęć dydaktycznych 

przeznaczonych na rekolekcje mają zapewnioną opiekę w szkole. 

 

§ 25 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do 

życia w rodzinie”. 

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

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły  

w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

4. Uczniowie, których rodzice zgłosili rezygnację z udziału w ich dzieci w zajęciach 

„Wychowania do życia w rodzinie”, zostają objęci opieką na życzenie rodziców. 

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

wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

 

§ 26 

Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły  

a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

 

§ 27 

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

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

realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych 

funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej. 

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

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

o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 

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

przedmiotów, 

3. Biblioteka szkolna składa się z wypożyczalni oraz czytelni. 

4. Biblioteka prowadzi Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. 

5. Do zadań biblioteki należy: 

1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, 
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2) prowadzenie dokładniej ewidencji zbiorów, 

3) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- 

komunikacyjnymi, 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

5) wyrabianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez: 

a) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie 

wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości, w rozwijaniu zainteresowań  

i uzdolnień,  

b) wzbogacanie znajomości języka ojczystego,  

c) wyrabianie wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek, 

d) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych, 

e) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach 

zatwierdzonych przez dyrektora szkoły na początku każdego roku szkolnego  

w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu; 

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych, 

7) przeprowadzania kontroli zbiorów bibliotecznych metodą skontrum zgodnie z zasadami 

określonymi w przepisach dotyczących bibliotek, 

8) współtworzenie i doskonalenie warsztatu informacyjnego biblioteki.  

6. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:  

1) uczniami poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c) informowanie o aktywności czytelniczej, 

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze 

literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych, 

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;  

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych  

i czasopism pedagogicznych, 

b) organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;  

3) rodzicami (na podstawie dowodu osobistego) poprzez: 

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 
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b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

c) informowanie o aktywności czytelniczej dzieci, 

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 

d) udostępnianie statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych 

dokumentów prawa szkolnego, 

e) udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;  

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b) udział w konkursach poetyckich, literackich, plastycznych, wystawach itp., 

c) wypożyczanie międzybibliotecznych zbiorów specjalnych, 

d) udział w kiermaszach. 

7. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza: 

1) praca pedagogiczna z czytelnikiem, która obejmuje: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych 

i tekstowych, 

c) poradnictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego wyboru 

lektury, 

d) współdziałanie z wychowawcami i nauczycielami w zakresie kształcenia uczniów jako 

użytkowników szeroko pojętej informacji, 

e) udział w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły poprzez współpracę  

z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, indywidualne 

kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp., 

f) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie, 

g) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa w szkole  

na podstawie danych, na posiedzeniach rad pedagogicznych (2 razy  

w roku), prowadzenie różnych form wizualnej informacji i popularyzacji książek, 

h) organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa 

i rozwijanie kultury czytelniczej (np. apeli bibliotecznych, konkursów, dyskusji nad 

książkami itp.), 

2) prace organizacyjno- techniczne, które obejmują: 

a) gromadzenie zbiorów, wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, 

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

b) przygotowanie do odpisu i selekcji zbiorów (zniszczonych, zdezaktualizowanych), który 

dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły, 

c) konserwację zbiorów, 

d) prowadzenie warsztatu informacyjnego ( księgozbiór podręczny, katalogi itp.), 

e) organizację udostępniania zbiorów, 
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f) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, 

g) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną. 

h) ewidencja materiałów bibliotecznych, opracowanie, uwzględnienie terminu skontrum -  

zgodnie z obowiązującymi biblioteki przepisami. 

8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia odpowiednie 

warunki działania biblioteki w szczególności dostosowane do potrzeb pomieszczenia, właściwe 

wyposażenie oraz środki finansowe na działalność biblioteki. 

9. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują: 

1) dokumenty piśmiennicze; 

2) dokumenty multimedialne. 

10. Wszystkie materiały biblioteczne są opatrzone sygnaturą i pieczęcią biblioteki. 

11. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami i rodzicami w zakresie wyposażenia 

uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz 

przekazywania informacji o sposobie wywiązywania się uczniów z dbania o wspólne 

podręczniki. 

12. Prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin 

biblioteki. 

 

§ 28 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów. 

2. Do świetlicy przyjmuje się: 

a) dzieci z klas I – III, a w wyjątkowych przypadkach klas IV, które muszą przebywać 

w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne 

okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole: 

b) w zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii 

i basenu oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych. 

3. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.  

4. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

5. Zasady przyjmowania uczniów do świetlicy określa regulamin świetlicy, który jest 

odrębnym dokumentem. 

6. Przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców dziecka – „karty zgłoszenia” do świetlicy szkolnej zawierającej w szczególności: 

1) informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy, 

2) wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy, 

3) wskazanie sposobu kontaktowania się z rodzicami, 

4) deklarację korzystania z posiłku obiadowego. 

7. Do zadań świetlicy należą: 
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1) zapewnienie uczniom stosownie do potrzeb, działań opiekuńczo - wychowawczych 

zapewniających im rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, 

2) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom 

mającym trudności w nauce, 

3) kształtowanie właściwej postawy społeczno – moralnej oraz nawyków kultury życia 

codziennego, 

4) wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu, 

5) prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem 

szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych, 

6) rozpoznawanie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

7) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy poprzez: 

a) stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie, 

b) wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów, 

c) zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem oraz kontrolowanie 

przestrzegania jego postanowień. 

8. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.  

9. Zajęcia tematyczne trwają nie dłużej niż 45 minut. 

10. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma swojego 

wychowawcę. 

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

12. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo-

wychowawczej świetlicy. 

13. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia,  

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich 

możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia 

zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny.  

14. Na świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji. 

15. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub 

placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe. 

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

sprawozdania ze swojej działalności. 

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

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając 

opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

18. Szczegółowe zasady dotyczące przebywania uczniów w świetlicy, prawa i obowiązki 

ucznia w świetlicy, procedury obowiązujące w świetlicy oraz organizacji pracy świetlicy 

znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem. 

19. Zasady przyjmowania uczniów do świetlicy reguluje szczegółowo regulamin świetlicy.  
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20. Od decyzji nieprzyjęcia dziecka do świetlicy, przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. 

Odwołanie rozpatruje się w ciągu 14 dni od daty otrzymania. 

21. Rada wychowawcza świetlicy, zwana dalej radą, jest stałym organem powołanym  

do opiniowania w ramach swoich kompetencji spraw wychowawczych oraz organizacyjnych 

świetlicy. 

22. W skład rady wchodzą: kierownik świetlicy – jako przewodniczący, oraz nauczyciele-

wychowawcy jako członkowie. 

23. Do zadań rady należy w szczególności: 

1) zatwierdzanie wewnętrznego regulaminu świetlicy, 

2) inicjowanie różnych form działalności wychowawczej świetlicy, 

3) dokonywanie okresowych analiz realizowanych zadań świetlicy, 

4) ustalenie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej działalności 

i przekazywanie ich radzie pedagogicznej szkoły, 

5) dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji rodzinnej i wychowawczej stałych 

uczestników świetlicy i przekazywanie wychowawcom klas jej wyników. 

24. Wszelkie spory związane z pracą świetlicy rozstrzyga dyrektor szkoły.  

 

§ 29 

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów dla dzieci, których rodzice zadeklarowali 

chęć korzystania z posiłków obiadowych. 

2. Uczniowie korzystają z posiłków za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły  

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

3. Uczniowie mogą korzystać z obiadów dofinansowywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej na zasadach określonych oddzielnymi przepisami. 

 

§ 30 

1. W szkole realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami w zakresie: 

1) profilaktycznej opieki zdrowotnej, 

2) promocji zdrowia. 

2. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: 

1) ochronę zdrowia uczniów, 

2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne 

zdrowie. 

3. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest realizowana przez pielęgniarkę środowiska nauczania  

i wychowania w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym na terenie szkoły. 

4. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana jest nad uczniami przy braku sprzeciwu ze 

strony ich rodziców lub opiekunów prawnych. 

5. Sprzeciw składa się w formie pisemnej do pielęgniarki środowiska nauczania  

i wychowania oraz do dyrekcji szkoły. 
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§ 31 

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, obejmujący ogół 

działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

dalszej drogi kształcenia i drogi zawodowej. 

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne  

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,  

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

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

6) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa 

zawodowego, w szczególności z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powiatowym 

Urzędem Pracy i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc 

uczniom i rodzicom, 

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, 

lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust.2. 

 

§ 32 

1. W szkole funkcjonuje wolontariat szkolny, który jest powołany dla uczniów 

zainteresowanych tą formą działania i wyrażających pragnienie promowania jego idei. 

2. Celem wolontariatu jest bezinteresowna służba drugiemu człowiekowi, pomaganie innym  

w trudnej sytuacji i szeroko pojęte działanie na rzecz wspólnego dobra. 

3. Decyzję o powołaniu lub rozwiązaniu wolontariatu podejmuje dyrektor szkoły. 

4. Wolontariat posiada nauczyciela – opiekuna, powołanego przez dyrektora szkoły. 

5. Wolontariusze mogą wybierać spośród uczniów radę, która będzie razem z nauczycielem 

opiekunem koordynowała działania grupy. 

6. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty 

działań, diagnozuje potrzeby społeczne w szkole i najbliższym otoczeniu. 

7. Razem z samorządem szkolnym rada wolontariatu promuje i rozwija kompetencje społeczne 

uczniów. 

8. Działania pracy wolontariatu wynikają z opracowanego przez wolontariuszy rocznego planu 

potrzeb, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. Działania są także dokumentowane  

i wyszczególnione w sprawozdaniu na koniec roku szkolnego. 
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9. Wolontariusze zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki, poszanowania nadrzędnych 

wartości, którymi są: troska o własny rozwój i dążenie do dobrych wyników w nauce, pomoc 

potrzebującym i staranne, rzetelne, odpowiedzialne wykonywanie powierzonych zadań. 

10. Wolontariusze troszczą się o formacją duchową i intelektualną, podejmują pracę nad 

charakterem, rozwój własnych zdolności, pasji, talentów. Kształtują postawy patriotyczne  

i religijne. 

11. Wolontariat aktywizuje uczniów do pomocy rówieśnikom (np. posiadającym trudności  

w nauce). 

12. Wolontariat przyczynia się do kształtowania pasji literackich, artystycznych, angażując 

wolontariuszy przede wszystkim w życie szkoły, przygotowanie obchodów rocznic religijnych, 

historycznych, literackich. 

13. Wolontariat angażuje się w różnorodne akcje charytatywne, obchody rocznic 

historycznych, wydarzeń religijnych, literackich itp. 

14. Wolontariusze promują aktywność grupy w społeczności szkolnej i lokalnej. 

15. Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza. 

16. Wzorowi wolontariusze są nagradzani na koniec roku pamiątkowymi certyfikatami 

i wpisem na świadectwo. Ma to charakter motywacyjny. 

17. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez: 

1) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami, 

2) nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

3) rodziców, 

4) inne osoby i instytucje.  

19. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu reguluje 

odrębny regulamin. 

 

§ 33 

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia. 

 

 

ROZDZIAŁ 5 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

§ 34 

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

i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 



27 

 

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

wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, doradca 

zawodowy i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.  

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole uczniom oraz ich rodzicom polega 

w szczególności na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

4) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia  

w szkole, 

5) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły  

i w życiu oraz w środowisku społecznym, 

6) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia, 

7) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

8) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

9) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców, 

10) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

11) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 

kierunku, 

12) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci, 

13) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, 

14) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

15) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

16) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba 

zorganizowania wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności ucznia, 

2) niedostosowania społecznego, 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
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4) z zaburzeń zachowania i emocji, 

5) szczególnych uzdolnień, 

6) specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 

8) choroby przewlekłej, 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) niepowodzeń szkolnych, 

11) zaniedbań środowiskowych, 

12) trudności adaptacyjnych. 

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne.  

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

1) rodzicami uczniów, 

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

zwanymi dalej „poradniami”, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi szkołami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

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

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) dyrektora szkoły, 

4) nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem, 

5) wychowawcy,  

6) specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, 

7) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

8) wychowawcy świetlicy, 

9) pielęgniarki środowiskowej lub higienistki szkolnej, 

10) pomocy nauczyciela i asystenta nauczyciela, 

11) pracownika socjalnego, asystenta rodziny, 

12) kuratora sądowego, 

13) organizacji pozarządowych lub instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży. 
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9. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się 

wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się 

wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów także w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

7) nauczania indywidualnego, 

8) porad i konsultacji, 

9) warsztatów. 

11. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela  

w bieżącej pracy z uczniem i polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb, 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania, 

indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, 

3) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

12. Do zadań nauczycieli i specjalistów w szkole należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, 

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

 3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów  

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania, 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny: 

funkcjonowania uczniów, ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów w szkole  

i środowisku, efektów podejmowanych działań oraz planowania dalszej pracy. 

6) prowadzenie: 

a) obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającej na celu 

rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, zaburzeń sprawności językowych, 

potencjału ucznia i jego zainteresowań i szczególnych uzdolnień, 

b) wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami. 
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13. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

14. Wychowawca klasy, który w trakcie bieżącej pracy stwierdzi potrzebę objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno- pedagogiczną informuje o tym innych nauczycieli uczących  

w klasie. Wspólnie ze specjalistami planuje pomoc i koordynuje ją. 

15. Określenie zakresu pomocy psychologiczno– pedagogicznej po przeprowadzeniu pełnego 

rozpoznania należy do zespołu nauczycieli uczących danego ucznia. 

16. W przypadku stwierdzenia konieczne objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w formach, o których mowa w § 33 ust. 10 dyrektor na wniosek wychowawcy, ustala formę, 

okres i wymiar godzin na ich realizację. 

17. Wymiar godzin na poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego ustala dyrektor szkoły na 

podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i obowiązujących przepisów. 

18. Wychowawca, nauczyciele, specjaliści, udzielający pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz, w zależności od potrzeb, z innymi 

podmiotami, o których mowa w § 34. 

19. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dwa razy do 

roku dokonują pisemnej oceny efektów prowadzonych działań i formułują wnioski dotyczące 

poprawy funkcjonowania ucznia.  

20. Wychowawca klasy, organizując pomoc psychologiczno– pedagogiczną dla uczniów, 

uwzględnia wnioski i zalecenia z wcześniej prowadzonych działań. 

21. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne w danym oddziale klasowym tworzą klasowy 

zespół wychowawczy. 

1) Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy: 

a) opracowywanie strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem 

korelacji treści edukacyjnych, 

b) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału, 

c) ścisłe współdziałanie w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej uczniom tego oddziału. 

2) Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy. 

 

ROZDZIAŁ 6 

 

WSPÓŁDZIAŁANIE Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYMI 

ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ  

RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 § 35 

1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła poprzez 

wychowawców, pedagoga i psychologa organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną w następujących obszarach: 
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1) określeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych dzieci, wyjaśniania mechanizmów ich funkcjonowania  

w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego 

problemu, 

2) prowadzeniu terapii dzieci oraz ich rodzin, 

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci,  

a także w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych w następujących 

formach: indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych, terapii rodziny, 

warsztatów, porad i konsultacji, wykładów i prelekcji, działalności, informacyjno- 

szkoleniowej, 

4) udzielaniu pomocy nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym 

rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych, trudności w uczeniu się u uczniów klas  

I-III szkoły podstawowej, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, uczniów,  

w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych, prowadzenia edukacji 

dotyczącej zdrowia psychicznego wśród dzieci, rodziców i nauczycieli, 

5) współpraca poradni ze szkołą jest ściśle określona w rozporządzeniu ministra edukacji, 

6) korzystanie z pomocy udzielanej przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

oraz inne publiczne poradnie specjalistyczne jest dobrowolne i nieodpłatne, 

7) uczniowie i ich rodzice mogą korzystać za pośrednictwem szkoły z pomocy udzielanej 

przez instytucje współpracujące ze szkołą i działające w środowisku lokalnym: 

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym asystenci rodziny), 

b) Policję, 

c) Sąd Rodzinny, 

d) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 

e) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

f) poradnie specjalistyczne. 

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny. 

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

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

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 
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ROZDZIAŁ 7 

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA ZE STOWARZYSZENIAMI LUB INNYMI 

ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 
 

§ 36 

1. Podjęcie przez szkołę współpracy ze stowarzyszeniami lub organizacjami prowadzącymi 

działalność innowacyjną wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły i uzgodnienia warunków 

współpracy. 

2. Przed wydaniem decyzji dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

3. Współpraca, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć: 

1) działalności wychowawczej, rozszerzenia oraz wzbogacenia form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

2) wprowadzania nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych mających na celu poprawę jakości pracy szkoły, zwanych innowacjami 

pedagogicznymi. 

 

 

ROZDZIAŁ 8 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 37 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta nauczyciela,  

3. Pracownicy niepedagogiczni zatrudniani są za zgodą organu prowadzącego na podstawie 

obowiązujących przepisów. 

4. Z wnioskiem o zatrudnienie pracownika niepedagogicznego występuje do organu 

prowadzącego dyrektor szkoły. 

5. Zakresy zadań pracowników niepedagogicznych określa dyrektor szkoły. 

6. Szczegółowe zakresy zadań określają przydziały czynności poszczególnych stanowisk. 

 

 

§ 38 

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko 

wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje 

szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności. 

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 

wicedyrektora rozciąga się na wszelkie zadania i kompetencje dyrektora. 
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3.Wicedyrektor: 

1) jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły, 

2) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego 

bieżącego nadzoru nad szkołą, 

3) decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole, 

4) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli,  

a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli, 

5) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar  

dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym, 

6) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem wicedyrektor szkoły  

oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji. 

 

§ 39 

1. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczej roli szkoły 

dyrektor tworzy stanowisko kierownika świetlicy, który organizuje i kieruje pracą świetlicy 

szkolnej oraz sprawuje nadzór nad pracą i organizacją stołówki szkolnej. 

2. Kierownik świetlicy odpowiada za: 

1) całokształt pracy wychowawczo - opiekuńczej w świetlicy, 

2) wyposażenie świetlicy, 

3) opracowanie planu rocznego świetlicy, 

4) opracowanie planu godzin pracy wychowawców, 

5) zorganizowanie zastępstw za nieobecnych wychowawców, 

6) opracowanie planu tematyki obserwacji, 

7) nadzorowanie i obserwowanie zajęć świetlicowych, 

8) opracowanie zakresu czynności pracowników świetlicy, 

9) wystrój świetlicy, 

10) współpracę z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie podnoszenia 

kompetencji uczniów, 

11) współpracę z pedagogiem szkolnym, psychologiem i logopedą, 

12) współpracę z rodzicami, 

13) uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy. 

3. Kierownikowi świetlicy podlegają bezpośrednio nauczyciele świetlicy. 

4. Pracownicy świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej.  

5. Dokumentację świetlicy stanowi:  

1) roczny plan pracy oraz sprawozdanie z jego realizacji, 

2) elektroniczny dziennik zajęć, 



34 

 

3) karty zgłoszeń dzieci, 

4) regulamin świetlicy, 

5) ramowy rozkład dnia, 

6) księga protokołów z posiedzeń zespołu rady wychowawczej świetlicy, 

7) kronika świetlicy. 

6. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły. 

7. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji kierownika świetlicy ustala dyrektor szkoły. 

 

§ 40 

1. Dyrektor tworzy stanowisko kierownicze – głównego księgowego. 

2. Do zadań głównego księgowego należy: 

1) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej, 

2) nadzór nad środkami pieniężnymi wszystkich organizacji szkolnych, 

3) organizowanie pracy finansowej. 

3. Szczegółowy zakres czynności głównego księgowego określa dyrektor szkoły. 

 

§ 41 

1. Dyrektor szkoły dla każdego oddziału klasowego powołuje nauczyciela wychowawcę biorąc 

pod uwagę ciągłość wychowawstwa w danej klasie, możliwości kadrowe szkoły i propozycje 

rodziców.  

2. Wychowawca powoływany jest: 

      1) w klasie I na okres trzech lat 

      2) w klasie IV na okres pięciu lat 

       3. Nauczyciel wychowawca pełni swoje obowiązki przez wyżej wymieniony okres, jeśli    

pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły. 

       4. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.  

       5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:  

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:  

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,  

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na zajęciach z wychowawcą, 
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3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi  

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, 

jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, 

b) współdziałania i wzajemnego wspierania w procesie wychowawczym,  

c) angażowania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi 

wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 

6) rozpatruje skargi uczniów i rodziców na naruszanie praw ucznia lub dziecka. 

6. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

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

profilaktyczny szkoły, 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, 

planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 

3) rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywane 

na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego, 

4) kształtowanie osobowości ucznia, 

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

pielęgniarką, 

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

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

możliwościami i zainteresowaniami, 

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego, 

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia, 

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych 

formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych, 

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami, 

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość 

na terenie klasy, szkoły, osiedla, 

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie 

przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych  

w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym  

i rodzicami ucznia, 
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15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 

profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią, 

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 

śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, 

osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach 

wychowawczych, 

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej 

zarządzeniami dyrektora szkoły, 

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy  

z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu 

wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu 

imprez klasowych i szkolnych, 

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

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

i psychologiczno – pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji 

szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno– pedagogicznej, zespołów 

wychowawczych i instytucji wspomagających szkołę. 

8. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły  

w następujących przypadkach: 

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, 

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi   

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana 

wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.  

9. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem 

samorządu klasowego i klasowej rady rodziców. 

10. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, 

którego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 42 

1. Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju 

osobowego, kształcić i wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich 

zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  

i światopoglądów, a w szczególności: 

1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia każdego typu zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć 

i zasadami współczesnej dydaktyki, 
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2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, 

krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia, wynikające ze wzbogacenia wiedzy, 

umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie, 

3) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład, różnicowanie oddziaływań  

w toku zajęć lekcyjnych, umożliwiające rozwój zarówno uczniów najzdolniejszych, jak  

i mających trudności w nauce, zaspokajać ich potrzeby psychiczne, 

4) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólniać wiedzę 

zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego, 

5) rozwijać u uczniów wizję doskonalszego świata, ukazywać możliwości, perspektywy  

i konieczność postępu społecznego, 

6) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne 

i estetyczne, których przyswajanie umożliwia świadomy wybór celów i dróg życiowych, 

7) wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka, 

8) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji, 

9) gromadzić materiały zawierające innowacje metodyczne i ciekawe opracowania 

poszczególnych wycinków pracy szkoły. 

2. Do zadań nauczyciela należy: 

1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa  

i higieny pracy, 

2) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez szkołę, 

3) przestrzeganie zapisów statutowych, 

4) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie, 

5) zgłaszanie zauważonych usterek dyrektorowi szkoły, 

6) egzekwowanie przestrzegania regulaminu w poszczególnych klasopracowniach oraz na 

terenie szkoły, 

7) używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych, 

8) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych  

i niezwłoczne informowanie wychowawcy klasy o niezapowiedzianej nieobecności, 

9) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, 

10) właściwe przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, 

11) realizowanie programu wychowawczo – profilaktycznego,  

12) ocenianie uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolnymi  

i przedmiotowymi zasadami oceniania, 

13) dbanie o poprawność językową własną i uczniów, 

14) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, 

15) dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy, 

16) wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny, 

17) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną, studentom  

i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, 
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18) aktywne uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej szkoły, 

19) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania, 

20) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych 

form oddziaływań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

21) rzetelne przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych, zawodów 

sportowych i innych konkursów, 

22) udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia, jego niedociągnięciach oraz 

zachowaniu, 

23) wnioskowanie o pomoc materialna dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, 

24) wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy takiej pomocy 

potrzebują, 

25) opracowywanie lub wybór programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

i efektywną ich realizację, 

26) sporządzanie rozkładów materiału z poszczególnych zajęć edukacyjnych, zgodnie  

z ustaleniami wewnątrzszkolnymi, 

27) przygotowywanie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz 

przedstawianie ich na zebraniach rady pedagogicznej podsumowujących prace szkoły za 

poszczególne okresy każdego roku szkolnego, 

28) sporządzanie karty obserwacji, gdy zajęcia edukacyjne obserwuje oraz do prowadzenia 

lekcji otwartych i koleżeńskich.  

3. Opiekun nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 

kontraktowego oraz stopień nauczyciela stażysty obejmuje wymienionego nauczyciela 

bezpośrednią opieką, a w szczególności ma obowiązek: 

1) udzielania mu pomocy przy sporządzaniu planu rozwoju zawodowego za okres stażu, 

2) prowadzenia lekcji otwartych dla nauczyciela, którym się opiekuje lub uczestniczenia 

wspólnie z nim w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli – 

przynajmniej raz w miesiącu, 

3) obserwowania zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela, którym się opiekuje 

– przynajmniej raz w miesiącu, 

4) prowadzenia wspólnie z nauczycielem, którym się opiekuje bieżącej analizy przebiegu 

stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu – jeden raz  

w miesiącu, 

5) udzielania pomocy przy sporządzaniu przez nauczyciela, którym się opiekuje 

sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, 

6) opracowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.  

 

 



39 

 

4. Nauczyciel ma prawo do: 

1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu dydaktyczno – 

wychowawczego, 

3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie – Karta nauczyciela, 

4) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę - okres pracy kwalifikującej się  

do nagrody jubileuszowej oraz wysokości nagród przysługujących z tego tytułu zgodnie  

z ustawą – Karta nauczyciela, 

5) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych  

w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery 

budżetowej, 

6) nagród za osiągnięcia dydaktyczno– wychowawcze tj. Nagrody Ministra Edukacji 

Narodowej, Nagrody Kuratora Oświaty, Nagrody Prezydenta, Nagrody Dyrektora Szkoły, 

odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, 

7) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły 

i właściwych placówek, instytucji oświatowych oraz naukowych poprzez: 

a) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

b) dostęp do opracowań metodycznych, naukowych publikacji poświęconych 

prowadzonym zajęciom edukacyjnym, 

8) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami, 

9) oceny swojej pracy, 

10) zdobywania stopni awansu zawodowego, 

11) do opieki ze strony opiekuna stażu ( nauczyciel stażysta i kontraktowy), 

    12) świadczenia urlopowego w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa  

w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do 

wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 

       5. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu  

lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy. 

1) za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. zawartych w kodeksie 

pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne z kodeksem pracy, 

2) karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są: 

a) nagana z ostrzeżeniem, 

b) zwolnienie z pracy, 

c) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie nauczycielskim  

w okresie 3 lat od ukarania, 

d) wydalenie z zawodu nauczycielskiego; 

3) kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady powoływania  

i funkcjonowania określa ustawia – Karta nauczyciela, 

4) zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie Karta nauczyciela. 
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§ 43 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu, szkoły, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu szkoły; 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

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

i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, 

szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo – profilaktycznego szkoły w stosunku do nauczycieli, z udziałem rodziców 

 i nauczycieli, 

10) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły  

i jego ewaluacji,  

2. Pedagog szkolny prowadzi następującą dokumentację:  

1) elektroniczny dziennik pedagoga według zasad i wzoru określonego odrębnymi 

przepisami, 

2) teczki tematyczne zawierające dokumentację prowadzonych badań i czynności 

uzupełniających prowadzonych w stosunku do uczniów. 

3. Pedagog bezpośrednio nadzoruje prowadzenie dokumentacji udzielanej w szkole pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 
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4. Pedagog szkolny współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną poprzez: 

1) sugestie skierowane do rodziców w sprawie badań dzieci pod kątem psychologiczno- 

pedagogicznym, 

2) uzupełnianie skierowań, na podstawie których przeprowadzane są badania, 

3) organizowanie spotkań nauczycieli szkoły z pracownikami Poradni Psychologiczno– 

Pedagogicznej. 

5. Pedagog szkolny podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. 

 

§ 44 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności:  

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

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów 

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

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów oraz eliminowania jej 

zaburzeń, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów, 

4) przeprowadzanie badań słuchu uczniów za pomocą Platformy Badań Zmysłów, 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

2. Logopeda w szkole współpracuje z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, 

wychowawcami oraz rodzicami w zakresie: 

     1) zadań ogólnowychowawczych, 

     2) profilaktyki wychowawczej, 

     3) pracy korekcyjno-wyrównawczej, 

     4) indywidualnej opieki logopedycznej. 

3. Logopeda w szkole prowadzi następującą dokumentację: 

1) elektroniczny dziennik logopedy, 

2) dokumentację badań przesiewowych uczniów klas pierwszych, 

3) indywidualną dokumentację uczniów objętych terapią logopedyczną zawierającą: 

a) wyniki diagnozy, 

b) program terapii logopedycznej, 

4) elektroniczną dokumentację badań słuchu. 

4. Na wniosek rodziców, logopeda sporządza pisemną informację o wynikach badań 

logopedycznych oraz przebiegu terapii ucznia. 
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§ 45 

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 

5) udzielanie informacji bibliotecznych, 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 

2.Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy:  

1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców, 

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

3) organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów posiadających problemy z nauką, 

4) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego, 

5) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz stwarzanie warunków dla wykazywania 

ich zamiłowań i uzdolnień, 

6) kształtowania nawyków i potrzeby uczestnictwa w kulturze, 

7) upowszechnianie kultury zdrowotnej i kształtowania nawyków higieny, czystości oraz 

dbałości o zachowanie zdrowia, 

8) rozwijanie samodzielność, samorządność i społecznej aktywności. 

3. W szkole mogą być zatrudnieni nauczyciele współorganizujący proces kształcenia, 

wspomagający uczniów z niepełnosprawnościami. Zakres obowiązków nauczycieli 

wspomagających regulują przepisy prawa oświatowego i zakresy czynności. 

 

 

§ 46 

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. 

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

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują: 
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1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania 

wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia, 

5) realizowanie bieżących zadań. 

 

§ 47 

1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej powołuje zespół wychowawczy, 

w skład którego wchodzą nauczyciele reprezentujący I i II etap edukacyjny. 

2. Zespół wychowawczy powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych 

wynikających z bieżących problemów uczniów. 

3. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły: 

1) wychowawcy klasy, 

2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.  

4. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły. 

5. Do zadań zespołu wychowawczego w szczególności należy: 

1) planowanie pracy wychowawczej na dany rok szkolny, 

2) ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego, 

3) opiniowanie sytuacji wychowawczej w szkole, 

4) dokonywanie analizy zachowań uczniów sprawiających trudności wychowawcze 

i przedkładanie wniosków radzie pedagogicznej, 

5) opracowywanie innych ważnych dokumentów związanych z pracą wychowawczą szkoły. 

6. Ze spotkań i prac zespołu przewodniczący lub wskazany przez niego nauczyciel sporządza 

krótki protokół. 

7. Nauczyciele zespołu spotykają się w miarę bieżących potrzeb na wniosek przewodniczącego 

zespołu. 

 

§ 48 

1. Nauczyciele uczący tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych tworzą zespoły 

przedmiotowe. 

2. Do zadań zespołów przedmiotowych w szczególności należą: 

1) wybór programu nauczania, 

2) wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich 

oddziałach danej klasy, na dany etap edukacyjny oraz materiałów ćwiczeniowych 

obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, 
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3) opracowanie przedmiotowych zasad oceniania, 

4) opracowanie wymagań na poszczególne stopnie oceny szkolnej danych zajęć 

edukacyjnych, 

5) występowanie do dyrektora szkoły w sprawie zaopatrzenia nauczycieli w pomoce 

dydaktyczne, 

6) korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

7) opracowywanie narzędzi do badania funkcjonowania wewnątrzszkolnego oceniania, 

8) dokonywanie zmian w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, 

9) ocena skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych, 

10) ustalanie indywidualnych programów, 

11) samokształcenie, 

12) ustalanie priorytetów w doskonaleniu zawodowym, 

13) wspieranie nauczycieli na drodze rozwoju zawodowego, 

14) projektowanie zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego. 

3. Pracami zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący 

zespołu, który przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdania z prac zespołu. 

4. Na wniosek przewodniczącego zespołu przedmiotowego rada pedagogiczna może wystąpić 

do dyrektora szkoły o przyznanie nagrody dyrektora szkoły. 

 

§ 49 

1. W szkole utworzone jest stanowisko kierownika gospodarczego, który: 

1) kieruje zespołem pracowników administracji i obsługi, 

2) określa zadania i odpowiedzialność tych pracowników w formie zakresów czynności,  

a także stwarza im warunki pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

3) przed dyrektorem szkoły odpowiada za dyscyplinę: poziom i atmosferę pracy swych 

podwładnych, za bieżące zabezpieczenie gmachu i wyposażenie szkoły, sprawność 

urządzeń przeciwpożarowych i przeciwodgromowych, gazowych, oszczędność 

materiałów i energii, grzeczną i uprzejmą obsługę interesantów. 

2. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) woźny, 

2) konserwator, 

3) sprzątaczki, 

4) intendent, 

5) kucharz, 

6) pomoc kuchenna. 

3. Do zadań woźnego należą: 

1) otwieranie i zamykanie budynku szkoły, 

2) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego, 

3) informowanie o zaistniałych usterkach technicznych kierownika gospodarczego, 

4) sygnalizowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych za pomocą 

dzwonków, 

5) czuwanie nad utrzymywaniem czystości i porządku pomieszczeń szkolnych, 
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6) sprzątanie i utrzymywanie w czystości przeznaczonego metrażu i obejścia szkoły, 

7) sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń szkolnych i szkoły przed zakończeniem pracy, 

8) doręczanie pism urzędowych wysyłanych przez szkołę. 

4. Do zadań konserwatora należą: 

1) czuwanie nad urządzeniami technicznymi w szkole, 

2) dokonywanie systematycznego przeglądu w poszczególnych pomieszczeniach szkoły, 

3) usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego obejściu, 

4) koszenie trawy w obejściu szkoły, 

5) zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich na polecenie przełożonych. 

5. Do zadań sprzątaczki należą: 

1) sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych, 

2) sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych, 

3) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku szkoły i całością sprzętu szkolnego, 

4) informowanie woźnego o zaistniałych usterkach technicznych w szkole, 

5) w przypadku nieobecności innej sprzątaczki (z powodu choroby lub urlopu) 

wykonywanie pracy będącej w przydziale czynności nieobecnego pracownika, 

6) pełnienie dyżurów w szatniach szkolnych, czuwanie nad właściwym porządkiem  

i zabezpieczeniem poszczególnych szatni. 

6. Do zadań intendenta należą: 

1) pobieranie zaliczek i rozliczanie się z nich na podstawie rachunków, 

2) prowadzenie bieżących raportów żywienia, 

3) sporządzanie, wspólnie z kierownikiem świetlicy i kucharzem, dekadowych 

jadłospisów, 

4) nadzorowanie wydawania posiłków, 

5) zaopatrywanie świetlicy szkolnej w żywność i środki czystości. 

7. Do zadań kucharza należą: 

1) sporządzanie, wspólnie z kierownikiem świetlicy szkolnej oraz intendentem, 

dekadowych jadłospisów, 

2) przygotowywanie i wydawanie posiłków w świetlicy szkolnej, 

3) pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości, 

4) sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń kuchennych, 

5) utrzymywanie należytej czystości w pomieszczeniach stołówki szkolnej, 

6) kierowanie pracą stołówki szkolnej. 

8. Do zadań pomocy kuchennej należą: 

1) pomoc kucharzowi w przygotowaniu posiłków w stołówce szkolnej, 
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2) wydawanie posiłków w stołówce szkolnej, 

3) pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości, 

4) utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń stołówki szkolnej. 

9. Pracownicy obsługi wymienieni w pkt.1 i 2 obowiązani są do: 

1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole, 

2) przestrzegania regulaminu pracy, 

3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych, 

4) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne, 

5) utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń stołówki szkolnej, 

6) dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie 

mogłoby narazić szkołę na szkodę, 

7) dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy. 

10. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do: 

1) zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych lub zadań 

związanych z obsługą szkoły, 

2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań administracyjnych lub 

zadań związanych z obsługą szkoły, 

3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów  

w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników 

samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych, 

4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na zasadach i w wysokości 

określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników 

jednostek sfery budżetowej, 

5) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikujący się do nagrody 

jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określa rozporządzenie 

rady ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych 

pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 

samorządu terytorialnego, 

6) nagrody dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Kryteria 

przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród. Nagroda może być 

przyznana w każdym terminie, a w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Wysokość nagród ustala dyrektor szkoły, 

7) odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne zasługi dla 

oświaty i wychowania, 

8) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami; 
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9) świadczeń urlopowych określonych w kodeksie pracy, 

10) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  

 

 

ROZDZIAŁ 9 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

§ 50 

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

szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie w budynku szkoły: 

a) oznaczenia dróg ewakuacyjnych i wywieszenia planu ewakuacji w widocznych 

miejscach, 

b) odpowiednią wentylację i ogrzewanie oraz właściwe oświetlenie sal lekcyjnych, 

c) odpowiednie oznakowanie miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest 

wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym, 

d) zabezpieczenie schodów balustradami z poręczami, a stopni schodów powierzchnią 

antypoślizgową, 

e) wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego w odpowiedni sprzęt, a świetlicy, pokoju 

nauczycielskiego i sekretariatu w apteczki; 

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

pracowników szkoły,  

3) organizowanie dyżurów nauczycielskich wg harmonogramu i zasad zamieszczonych  

w regulaminie dyżurów, określonych zarządzeniem dyrektora szkoły, w danym roku 

szkolnym. Dyżurem objęte są następujące miejsca: 

a) główne wejścia do szkoły, 

b) poszczególne kondygnacje budynków wraz z toaletami, 

c) szatnie, 

d) teren sportowo-rekreacyjny wraz z placem zabaw, 

4) pełnienie dyżuru, podczas którego nauczyciele zobowiązani są do: 

a) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym  

ich nadzorowi, 

b) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm, do których zaliczamy agresywne postawy wobec 

kolegów, bieganie, siadanie na poręczach schodów, parapetach okiennych, 

c) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia  

do budynku szkolnego lub też sal lekcyjnych, 
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d) egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerwy; 

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

6) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami  

i po zajęciach lekcyjnych, 

7) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp, 

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

uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych, 

9) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 

prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

10) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej, 

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

w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 

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

13) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, 

14) równomierne rozłożenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w tygodniowym planie 

nauczania, 

15) różnorodne zajęcia w każdym dniu, 

16) niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,  

z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga, 

17) monitoring za pomocą kamer obejmujących teren wokół szkoły, wejścia głównego 

do szkoły oraz wnętrza szkoły. Uczniowie, rodzice, pracownicy i osoby odwiedzające 

szkołę są informowani o monitoringu za pomocą tabliczek informacyjnych z napisem 

„obiekt monitorowany” umieszczonych na terenie szkoły oraz podczas zebrań z rodzicami i 

na stronie internetowej szkoły. Nagrania obrazu szkoła przechowuje 30 dni.  

18) realizację ustalonych zasad odbierania ze świetlicy, szkoły uczniów klas I-III przez 

rodziców: 

a) rodzic może upoważnić osobę pełnoletnią lub niepełnoletnią (powyżej 10 roku życia) 

po złożeniu oświadczenia zgodnie z wzorem obowiązującym w szkole, 

b) w razie ograniczenia władzy rodzicielskiej wychowawca (nauczyciel) postępuje 

zgodnie z orzeczeniem sądu. 

2. Uczeń może być zwolniony z lekcji do domu po uprzednim dostarczeniu nauczycielowi lub 

wychowawcy klasy stosownego zaświadczenia od rodziców. W razie wywołania lub 

zwolnienia ucznia z lekcji przez rodziców, innych nauczycieli bądź pracowników szkoły, 

opiekę nad uczniem przejmuje w/w osoba. 

3. Nauczyciel nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia, jeśli ten samowolnie opuścił lekcje 

przebywa na terenie szkoły lub poza nią. 

4. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole 

w czasie prowadzonych zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i przerw 

międzylekcyjnych. 

5. Realizując powyższe nauczyciele zobowiązani są do: 



49 

 

1) systematycznej kontroli miejsca, gdzie są prowadzone zajęcia, 

2) niezwłocznego w miarę możliwości usunięcia dostrzeżonych zagrożeń oraz zgłoszenia 

tego faktu dyrekcji szkoły, 

3) systematycznego kontrolowania obecności uczniów na każdej lekcji oraz reagowania na 

nagłe „zniknięcie” ucznia ze szkoły, 

4) postępowania zgodnie z wewnątrzszkolnymi procedurami interwencji w sytuacjach 

kryzysowych opracowanymi i zatwierdzonymi przez radę pedagogiczną. 

6. W salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel sprawdza przed lekcją sprawność sprzętu 

i prowadzi zajęcia z zachowaniem pełnej dyscypliny, dostosowując formę zajęć do możliwości 

ucznia. 

7. Nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

8. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły  

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

9. W szkole dopuszcza się uczestnictwo uczniów w konkursach, zawodach, imprezach itp. 

odbywających się poza terenem szkoły pod opieką delegowanego nauczyciela. 

10. W razie stwierdzenia przez szkolny personel medyczny dolegliwości zdrowotnych  

u ucznia, może być on odesłany do domu po uprzednim skontaktowaniu się z jego rodzicami 

i poinformowaniu wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

11. W przypadku, gdy kontakt z rodzicami ucznia chorego jest niemożliwy, pozostaje on pod 

opieką szkolnej służby zdrowia, aż do chwili zakończenia lekcji, a następnie, jeśli stan zdrowia 

nie pozwala na samodzielny powrót do domu, powrót ten powinien nastąpić pod opieką 

przedstawiciela szkolnej służby medycznej lub pracownika szkoły. 

12. Jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie 

przerwy, każdy nauczyciel, który jest jego świadkiem, dokonuje następujących czynności: 

1) jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia, prosi o nadzór nad swoją klasą kolegę 

uczącego w najbliższej sali, 

2) doprowadza poszkodowanego do gabinetu lekarskiego (pielęgniarki szkolnej)  

oraz zawiadamia dyrektora (wicedyrektora) szkoły, 

3) w przypadku, gdy gabinet medyczny jest nieczynny, nauczyciel przekazuje 

poszkodowanego dyrektorowi (wicedyrektorowi) szkoły, który bierze dalszą 

odpowiedzialność za udzielenie pomocy, 

4) jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia  

lub urządzeń, miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania 

oględzin lub szkicu, 

5)  w przypadku nieobecności dyrektora (wicedyrektora) w szkole nauczyciel sam 

decyduje o postępowaniu, 

6) w każdym trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie Ratunkowe oraz zawiadamia 

rodziców, 
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7) jeśli wypadek zdarzy się w czasie wycieczki wszystkie stosowne decyzje podejmuje 

kierownik imprezy i odpowiada za nie. 

13. Jeśli zdarzy się pożar w pomieszczeniu, w którym nauczyciel prowadzi lekcje, wykonuje  

on natychmiast następujące czynności: 

1) wyprowadza uczniów w bezpieczne miejsce, informuje o zdarzeniu dyrekcję szkoły, 

2) jeśli to możliwe, stara się ugasić pożar dostępnymi środkami podręcznymi, 

3) pod żadnym pozorem nie otwiera okien, by nie podsycić pożaru, 

4) jeśli nie ma dyrekcji szkoły, a pożaru nie udaje się ugasić środkami podręcznymi, 

niezwłocznie alarmuje Straż Pożarną, (tel. 998), a następnie zawiadamia dyrektora 

szkoły telefonicznie, 

5) po zaalarmowaniu straży pożarnej wyprowadza uczniów z gmachu szkoły. 

14. Nauczycielowi, któremu dyrektor szkoły przydzielił zastępstwo doraźne zobowiązany  

jest również do pełnienia dyżuru za nieobecnego nauczyciela zgodnie z harmonogramem 

dyżurów. 

15. Dopuszcza się możliwość zwalniania całej klasy z ostatniej godziny lekcyjnej lub 

odwoływania zajęć z pierwszej godziny lekcyjnej, zgodnie z planem zajęć, w przypadkach 

podyktowanych nieobecnością nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn uniemożliwiających 

zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. 

16. Informację o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu podaje się uczniom i ich rodzicom 

najpóźniej dzień wcześniej. Informację przekazuje się ustnie z poleceniem odnotowania jej  

w dzienniczku ucznia lub w przypadku jego braku w zeszycie przedmiotowym i zobowiązuje 

się uczniów do przekazania tej informacji rodzicom. Informacja ta jest również widoczna dla 

rodziców w dzienniku elektronicznym na planie oddziału. 

17. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych i obejmuje: wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne 

(ustalone z rodzicami i przez nich lub sponsora finansowane, organizowane dla wszystkich 

uczniów klasy z wyjątkiem zwolnionych przez rodziców z powodu złego stanu zdrowia lub 

zdarzeń losowych), imprezy krajoznawczo-turystyczne, zielone szkoły (ustalone  

z rodzicami na początku roku szkolnego, finansowane przez rodziców lub sponsora, 

organizowane dla wszystkich uczniów z wyjątkiem zwolnionych przez rodziców z powodu 

złego stanu zdrowia lub zdarzeń losowych). 

18. Organizacja i program wycieczek oraz imprez muszą być dostosowane do wieku, 

zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, przy czym  

dla uczniów klas I-III powinny to być wycieczki na terenie najbliższej okolicy, macierzystego 

województwa i regionu geograficznego. 

19. Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na koloniach, wycieczkach i imprezach 

organizowanych przez szkołę jest kierownik kolonii, wycieczki lub imprezy  

oraz opiekunowie, których liczba zależy od ilości uczestników i rodzaju zajęć: 

1) jeden opiekun na 30 uczestników, jeśli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta 

z publicznych środków lokomocji, 
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2) jeden opiekun na 15 uczestników w wycieczce poza miasto z użyciem środków 

lokomocji. 

20. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia  

po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. 

21. Ilość opiekunów wycieczki lub imprezy może być na wniosek kierownika zwiększona  

po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły. 

22. Na udział ucznia w kolonii, wycieczce oraz w imprezie turystycznej lub wyjazdowej, 

kierownik musi uzyskać pisemną zgodę rodziców uczniów – uczestników wycieczki. 

23. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku 

do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

24. Zgodę na zorganizowanie kolonii, wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły. 

25. Kierownik kolonii, wycieczki i imprezy zobowiązany jest do: 

1) opracowania programu i harmonogramu, 

2) opracowania regulaminu i zapoznania z nim uczestników, 

3) zapoznania uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienia warunków  

do ich przestrzegania, 

4) zapewnienia warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu, 

5) określenia zadań opiekunom, 

6) złożenia do dyrektora szkoły na trzy dni przed terminem wycieczki karty i innych 

dokumentów dotyczących wycieczki, 

7) nadzorowania stanu zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek  

oraz zabezpieczenia apteczki pierwszej pomocy, 

8) zorganizowania transportu, noclegu i wyżywienia dla uczestników, 

9) zgłoszenia Policji autokaru wycieczkowego celem dokonania kontroli technicznej przed 

wyjazdem na wycieczkę, 

10) dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację imprezy, 

11) dokonania podsumowania, oceny i rozliczenia wycieczki lub imprezy po jej 

zakończeniu. 

26. Opiekun wycieczki lub imprezy w szczególności: 

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami, 

2) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki 

lub imprezy, 

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez uczniów regulaminu ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, 

4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom, 

5) wykonuje zadania zlecone przez kierownika. 

27. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej na drogach publicznych 

szkoła umożliwia:  
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1) przy udziale instytucji i organizacji zajmującej się zagadnieniami ruchu drogowego, 

zaznajomienie z przepisami bezpiecznego poruszania się po drodze, 

2) zdobycie karty rowerowej, 

3) realizację treści edukacyjnych poświęconych tym zagadnieniom.  

28. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające 

przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju 

poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego. 

29. W szkole opracowywane są procedury i zasady bezpieczeństwa związane z zagrożeniem 

epidemicznym i innymi zagrożeniami, uregulowane w odrębnych dokumentach. 

 

 

ROZDZIAŁ 10 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

 

§ 51 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą 

rolę rodziny. 

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

i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 

3.Rodzice są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza 

granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego 

czasowo za granicą), 

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych 

przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym 

zezwoleniu, 

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału pierwszego etapu edukacyjnego 

opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka 

ze szkoły. 

 

§ 52 

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych: 

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców, 
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2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców  

i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną. 

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do 

zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 

 

§ 53 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów 

konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają 

prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami w następujących formach: 

a) zebrań klasowych, które mogą odbywać się w formie stacjonarnej i w formie zdalnej, 

b) spotkań indywidualnych po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania w godzinach 

pracy nauczyciela na terenie szkoły, w sposób niezakłócający wykonywanie obowiązków 

służbowych, 

c) kontaktów telefonicznych na zasadach ustalonych z konkretnymi nauczycielami, 

d) poprzez dziennik elektroniczny, przez który przekazywane są informacje ogólne, 

natomiast szczegółowych informacji nauczyciele udzielają na wcześniej ustalonych 

spotkaniach indywidualnych, 

2) spotkań z pedagogiem szkolnym, 

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

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań  

z nauczycielami. 

2. Do obowiązków rodziców należy: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy, 

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej. 

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

regulamin rady rodziców. 

4. Rodzice w szczególnie uzasadnionych przypadkach (tj. rażących zaniedbań obowiązków 

wychowawcy i nauczyciela) mają prawo zwrócić się do dyrektora szkoły 

o zmianę wychowawcy klasy. Prośba ta musi być zaakceptowana przez co najmniej 2/3 ogółu 

rodziców i uczniów danej klasy.  

5. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę prośbę rodziców oraz możliwości kadrowe 

i organizacyjne szkoły, po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających, może dokonać zmiany 

nauczyciela wychowawcy. 

6. Prośba o zmianę wychowawcy winna być kierowana do dyrektora szkoły na piśmie  

i być odpowiednio umotywowana.  
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7. Decyzja o pozostawieniu lub zmianie nauczyciela – wychowawcy musi być zaopiniowana 

przez radę pedagogiczną. 

8. Od powyższej decyzji nie przysługuje prawo odwołania. 

9. W szkole znajdują się dostępne dla rodziców tablice informacyjne, na których umieszcza się 

najważniejsze informacje dotyczące pracy szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ 11 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

 

 § 54 

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

rodziców. 

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

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

3. Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy. 

 

 § 55 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego 

stroju w stonowanych barwach. 

2. Przez stosowny strój rozumie się: brak połyskujących aplikacji, wulgarnych i obraźliwych 

nadruków w języku polskim i obcym, spodenki co najmniej do połowy uda, bluzki (koszulki) 

bez głęboko wykrojonego dekoltu i zasłaniające brzuch oraz ramiona. Fryzura i ewentualny 

makijaż nie może być wyzywający, prowokacyjny i rozpraszający innych uczniów. Paznokcie 

powinny być przycięte i niewymalowane ze względu na bezpieczeństwo uczniów. Zabrania się 

noszenia kolczyków w wargach, nosie, języku oraz innych miejscach stwarzających zagrożenie 

na zajęciach.  

3. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu. 

4. W szkole obowiązuje obuwie zmienne z białą podeszwą antypoślizgową. 

5. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.: 

1) bawełniana koszulka z krótkim rękawem, 

2) sportowe spodenki lub bawełniany dres, 

3) obuwie z podeszwą antypoślizgową (np. kauczukową o jasnych spodach). 

6.W wyznaczone uroczystości szkolne, narodowe oraz na egzaminy ósmoklasisty obowiązuje 

strój galowy: 

1)  dziewczęta: biała bluzka, spódnica czarna lub granatowa lub ciemne spodnie, 

2) chłopcy: biała koszula, spodnie ciemne materiałowe lub garnitur. 
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§ 56 

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Uczeń ma także prawo do: 

1) poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia oraz swojej własności osobistej 

ze strony innych osób, 

2) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

4) znajomości celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych, 

5) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości, 

6) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

7) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

8) sprawiedliwej, obiektywnej, umotywowanej i jawnej oceny, ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych  

i zachowania, 

9) ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz do oceny swoich starań  

w tym zakresie, 

10) zgłaszania chęci poprawiania oceny i uwzględniania tej prośby przez nauczyciela 

w ustalonym przez niego terminie (zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania), 

11) poznania z tygodniowym wyprzedzeniem terminu sprawdzianów dotyczących materiału 

powyżej trzech ostatnich lekcji, 

12) poznania oceny pracy pisemnej w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty  

jej pisania i otrzymania tej pracy do wglądu, 

13) pisania jednego sprawdzianu w danym dniu, a w ciągu jednego tygodnia maksymalnie 

trzech, 

14) wykorzystania w pełni na wypoczynek przerw międzylekcyjnych i zwolnienia od zadań 

domowych na okres ferii i przerw świątecznych, 

15) otrzymania oceny z przedmiotów tylko i wyłącznie za wiadomości i umiejętności – 

osobnego dokonywania oceny postawy, 

16) poznania przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych z poszczególnych 

przedmiotów, na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną, a pozostałych ocen na dwa 

tygodnie przed, 

17) korzystania z indywidualnej ścieżki kształcenia lub nauczania indywidualnego, 

18) odwołania się od oceny klasyfikacyjnej zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami 

oceniania, 

19) zdawania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego, 

20) udziału w konkursach przedmiotowych i w małych olimpiadach przedmiotowych, 
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21) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

22) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,  

23) udziału w różnych formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przypadku 

trudności w nauce, 

24) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się  

w organizacjach działających na terenie szkoły; proponowanie zmian i ulepszeń w życiu 

klasy i szkoły, 

25) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego spośród grona 

nauczycielskiego, 

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

wyborcze, opracowanie, uchwalanie ordynacji wyborczej, regulaminu działalności 

samorządu),  

27) przedstawiania wychowawcy, nauczycielom, dyrekcji szkoły swoich opinii 

i wątpliwości oraz uzyskania pomocy, wyjaśnień i odpowiedzi, 

28) organizowania w porozumieniu z dyrektorem szkoły i pod opieką wychowawcy, 

działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, charytatywnej oraz rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi: 

a) dyskoteki i zabawy organizowane dla uczniów mogą trwać w porze zimowej do 

godz. 19.00, a w porze letniej do godz. 20.00, 

29) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz bezpiecznej 

organizacji wycieczek i wyjść poza szkołę zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie  

i higienie pracy i nauki, 

30) korzystania poza godzinami lekcyjnymi z boisk szkolnych, sali gimnastycznej  

i sal lekcyjnych za zgodą dyrekcji szkoły i pod opieką nauczyciela, 

31) redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

32) korzystania z wszelkich form opieki socjalnej, którymi dysponuje szkoła, 

33) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we 

wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych 

powyżej podstawowych praw uczniów. 

 

 

 § 57 

1. W przypadku naruszeń praw ucznia obowiązuje następujący tryb składania skarg: 

1) uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę ustną do wychowawcy, 

2) w sytuacji nierozstrzygnięcia sprawy, uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania 

skarg w formie pisemnej do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia 

wiadomości o naruszeniu tych praw, 

3) złożona skarga musi zawierać opis sprawy i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw 

ucznia, 
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4) dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 7 dni roboczych, odpowiedź 

pisemną przekazuje wnioskodawcy. 

  

§ 58 

1. Obowiązkiem ucznia jest: 

1) punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne, odbywające się 

zarówno w formie stacjonarnej, jak i podczas kształcenia na odległość, 

2) wszystkie nieobecności i spóźnienia usprawiedliwiać w terminie 7 dni po zdarzeniu 

w formie pisemnej, wykonanej przez rodzica, 

3) pilnie i systematycznie pracować nad poszerzeniem swej wiedzy i rozwijaniem 

umiejętności, 

4) uzupełniać braki wynikające z absencji, 

5) pełnić w klasie VII i VIII dyżury w szkole zgodnie z harmonogramem opracowanym 

przez samorząd uczniowski na pierwszym spotkaniu we wrześniu, 

6) starannie wykonywać pracę domową, 

7) starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe, 

8) podporządkować się poleceniom, zarządzeniom dyrekcji szkoły, nauczycieli 

i samorządu szkolnego, 

9) przestrzegać zasad współżycia społecznego, 

10) okazywać szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz uczniom, 

11) wykazywać kulturę słowa i zachowania w różnych sytuacjach w szkole i poza nią, 

12) zwalczać przejawy brutalności i wulgarności u innych, 

13) szanować poglądy i ludzkie przekonania, 

14) naprawiać przez siebie wyrządzoną krzywdę, 

15) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, 

16) szanować mienie szkolne i społeczne, chronić przyrodę i dbać o piękno mowy 

ojczystej, 

17) szanować symbole narodowe i szkolne, 

18) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów oraz unikać nałogów, 

19) dbać o czystość, higienę osobistą i estetykę swojego wyglądu, 

20) przynosić na zmianę na wszystkie zajęcia szkolne obuwie zamienne, 

21) bezwzględnie przestrzegać zakazu używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć edukacyjnych na terenie szkoły (w tym zajęć 

na  świetlicy) z wyjątkiem sytuacji kiedy na wniosek nauczyciela i w sposób wskazany 

przez nauczyciela i za jego zgodą uczeń może użyć komórki, 

22) bezwzględnie przestrzegać zakazu nagrywania oraz wykonywania zdjęć na terenie 

szkoły oraz podczas zajęć on-line bez zgody nauczyciela, 
23) w przypadku złamania zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 
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elektronicznych w trakcie zajęć edukacyjnych, nauczyciel ma obowiązek upomnienia 

jeden raz ucznia. Jeżeli uczeń nie dostosowuje się do polecenia, uczeń wyłącza telefon 
i przynosi na biurko nauczyciela i odbiera go po zakończeniu lekcji. Za złamanie 

zakazu uczeń otrzymuje uwagę. 

 

 § 59 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych 

regulaminach, a w szczególności: 

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, 

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

poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu 

zajęć, przybywania na nie punktualnie, 

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:  

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, 

b) nie rozmawiać z innymi uczniami, 

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela, 

d) nie wychodzić z ławki bez zezwolenia; 

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

przez nauczyciela do wykonania w domu, 

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne, 

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych, zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej – w czasie nauki stacjonarnej 

usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w terminie 7 dni od momentu 

stawienia się na zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców,  

w formie pisemnego lub złożonego ustnie wychowawcy klasy (nie telefonicznie) 

oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka; w trakcie nauki zdalnej także 

obowiązuje 7-dniowy termin usprawiedliwienia nieobecności przez rodziców w formie 

pisemnej za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub drogą telefoniczną – ostateczną 

decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy, 

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, 

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu, 

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

10) dbania o piękno mowy ojczystej, 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego: 

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom, 

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności, 

c) szanować poglądy i przekonania innych, 

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,  
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e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi, zdrowiu czy życiu; 

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie 

pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp., 

14) nie używania narkotyków, dopalaczy ani innych środków odurzających, 

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu opisanego w  §54 ust.2, 

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

celowe i świadome niszczenie mienia szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice, 

którzy zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego 

naprawy albo koszty zakupu nowego mienia, 

17) nosić obowiązujące w szkole obuwie zmienne, 

18) obowiązek wyłączyć telefon i inne urządzenia elektroniczne przed lekcją. 

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych 

przez dyrektora szkoły. 

 

 § 60 

1. Społeczność uczniowską nagradza się za: 

1) osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza 

obowiązujący program, 

2) aktywną działalność na terenie szkoły, 

3) inne osiągnięcia w nauce i pracy, 

4) aktywną pracę w szkolnym wolontariacie. 

2. Rodzaje wyróżnień i nagród: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwała ustna wychowawcy na zebraniu rodziców, 

3) pochwała ustna dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej i na zebraniach  

z rodzicami, 

4) nagrody rzeczowe, 

5) dyplom uznania, 

6) certyfikat za pracę w szkolnym wolontariacie, 

7) odnotowanie osiągnięć ucznia na świadectwie szkolnym, 

8) zdjęcie w gablocie Nasi Najlepsi, 

9) wpis do Złotej Księgi, 

10) świadectwo z wyróżnieniem. 

3. Do Złotej Księgi zostaje wpisane nazwisko i imię ucznia klasy I-III, u którego 

w rocznej ocenie opisowej osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie oceniono na poziomie 

wzorowym. 



60 

 

4. Do Złotej Księgi wpisuje się ucznia klasy IV – VIII, który na koniec roku szkolnego uzyskał 

oceny co najmniej bardzo dobre ze wszystkich przedmiotów oraz wzorową ocenę  

z zachowania.  

5. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 

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

dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem. 

6. Uczeń klasy VIII, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  

z zachowania kończy szkołę z wyróżnieniem. 

7. Zdjęcie ucznia, którego nazwisko zostało wpisane do Złotej Księgi umieszcza się 

w szkolnej gablocie Nasi Najlepsi. 

8. Uczniom wyróżniającym się w nauce oraz w pracy społecznej mogą być przyznane nagrody 

rzeczowe. 

9. Nagrody rzeczowe przyznawane są na koniec roku szkolnego; zakupuje się je z funduszu 

rady rodziców. 

10. Wyróżnienia i nagrody przyznaje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy. 

11. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem 

do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o nagrodzie. Dyrektor 

rozpatruje zastrzeżenie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

 

§ 61 

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu 

szkoły. 

2. Społeczność szkolną karze się za: 

1) naruszenie dobra wspólnego lub cudzej godności, 

2) notoryczne zaniedbywanie się w nauce, 

3) naruszanie nietykalności cielesnej innych osób, 

4) brutalność, wulgarność i chuligaństwo, 

5) niszczenie mienia szkoły, 

6) naganne zachowanie się w szkole i poza szkołą, 

7) stosowanie szeroko pojętej cyberprzemocy, 

3. Rodzaje kar: 

1) upomnienie ustne i pisemne wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, 

2) nagana pisemna wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do 

poprawy, 

3) ustne lub pisemne powiadomienie rodziców ucznia (lub opiekunów) o jego nagannym 
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zachowaniu, 

4) zawieszenie przywilejów ucznia do udziału w imprezach klasowych, szkolnych, 

reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

5) przeniesienie do innego oddziału klasowego, 

6) przeniesienie na wniosek dyrektora za zgodą kuratora oświaty do innej szkoły. 

4. Karne przeniesienie do równorzędnego oddziału stosowane jest w przypadku częstego 

łamania regulaminu szkoły i gdy wyczerpane zostały wszelkie dostępne oddziaływania 

naprawcze i wychowawcze. 

5. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy, po 

wysłuchaniu jego argumentacji opinii pedagoga, ze wskazaniem klasy, do której zostanie 

przeniesiony z uwzględnieniem ramowego planu nauczania. 

6. Dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) o podjętej decyzji.  

7. Dyrektor szkoły może wystąpić do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskiem  

o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w przypadku: 

1) rażącego naruszania przez ucznia obowiązujących w szkole przepisów, 

2) gdy zastosowanie kar z § 60 ust. 3 p. 1–5 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia, 

3) popełnienia przez ucznia czynu zabronionego w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, 

– jeżeli dalszy pobyt ucznia w szkole stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

uczniów lub pracowników szkoły albo ma demoralizujący wpływ na innych. 

8. Uczeń, który ukończył 18 lat może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku: 

1) umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu innego ucznia lub pracownika szkoły, 

2) notorycznego opuszczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

3) zachowania wpływającego demoralizująco na pozostałych uczniów, 

4) przynoszenia, dystrybucji, używania lub przebywania pod wpływem alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy lub innych środków odurzających na terenie szkoły, w jej obrębie  

i w pozostałych miejscach, w których realizuje się proces dydaktyczno– wychowawczy, 

5) świadomego fizycznego i psychicznego znęcania się nad członkami społeczności szkolnej 

lub naruszania ich godności, uczuć religijnych lub narodowych, 

6) dewastacji i celowego niszczenia mienia szkolnego, 

7) wulgarnego odnoszenia się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej, 

8) kradzieży, 

9) wyłudzania (np. pieniędzy), szantażu, przekupstwa, 

10) fałszowania dokumentów szkolnych, 

11) stwarzania sytuacji zagrożenia publicznego, np.: fałszywy alarm o podłożeniu bomby, 

12) notorycznego łamania postanowień statutu szkoły, pomimo uprzedniego zastosowania 

środków dyscyplinujących, 
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13) zniesławienia szkoły (nauczycieli i pracowników szkolnych), np.: na stronie 

internetowej, 

14) popełnienia przestępstwa w rozumieniu kodeksu karnego, 

15) w innych przypadkach nie ujętych wyżej, jeżeli nastąpiło rażące naruszenie zasad 

współżycia społecznego. 

9. Dyrektor szkoły może zastosować procedurę skreślenia ucznia pełnoletniego z listy uczniów 

szkoły, po uprzednim zaopiniowaniu decyzji przez radę pedagogiczną szkoły. 

10.Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady 

pedagogicznej i inni pracownicy szkoły. 

11. O zastosowaniu kary decyduje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy, organizacji 

uczniowskich, rady pedagogicznej i rady rodziców. 

12. Rodzice pokrywają finansowe i materialne szkody wyrządzone w szkole przez ucznia. 

13.Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 

 

§ 62 

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia 

uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie  

7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.  

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu  

(utrzymanie kary, jej uchylenie, zmiana na niższą karę), może przy tym zasięgnąć opinii 

zespołu wychowawczego. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

 

 

ROZDZIAŁ 12 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 

 

§ 63 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i realizowanych  

w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 
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3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

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

4. Wychowawca zapoznaje bądź przypomina uczniom wewnątrzszkolne zasady oceniania we 

wrześniu na zajęciach z wychowawcą, a rodzicom na pierwszym spotkaniu  

z wychowawcą. 

5. Fakt zapoznania się z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania rodzic potwierdza podpisem 

pod protokołem ze spotkania z wychowawcą klasy.  

6. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu z wychowawcami zwalnia szkołę  

z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania.  

Z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z w/w zasadami. 

7. Zmian w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania może dokonać rada pedagogiczna  

na wniosek zespołów przedmiotowych. 

8. Nauczyciel bez wiedzy rodziców i uczniów nie może zmienić zasad oceniania oraz 

wymagań programowych ustalonych na początku roku. 

9. Obowiązkiem nauczycieli jest rzetelne sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów  

za pomocą narzędzi przyjętych w § 73 i skali przyjętej w § 70 ust. 1-2. 

10. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest przypominanie uczniom i rodzicom  

o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania. 

11. Zasady oceniania opisane w statucie obowiązują także podczas kształcenia na odległość.  

 

§ 64 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

oraz o postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 

6) zapobieganie niepowodzeniom w nauce, wspieranie kariery ucznia, 

7) rozwijanie pozytywnych motywacji dotyczących aktywnego udziału w zajęciach, 

8) informowanie ucznia, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, udzielanie mu 

wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju oraz przekazywanie 

rodzicom informacji o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

9) 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 się dalej uczyć. 
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§ 65 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) opracowanie przez nauczycieli przedmiotowych zasad oceniania określających 

szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, 

2) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

3) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 

4) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole, 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 

6) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

7) ustalenie warunków i sposobów przekazywania rodzicom informacji o postępach 

 i trudnościach ucznia w nauce, 

8) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane, rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują przedmiotowe zasady oceniania. 

3. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich  

rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen wynikających z realizowanego przedmiotowego programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym poprawy ocen bieżących, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z poszczególnych przedmiotów. 

4. Fakt zapoznania z w/w zasadami potwierdza: 

2) u uczniów – odpowiedni wpis w dzienniku lekcyjnym, w trakcie pierwszych zajęć 

edukacyjnych, 

3) u rodziców – podpis przekazanych przez nauczyciela informacji, 

5. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

1) uczniów – na zajęciach z wychowawcą we wrześniu, co dokumentowane jest 

odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym, 

2) rodziców – na pierwszym zebraniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem  

w tematyce zebrania w dzienniku i podpisem na liście obecności. 
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§ 66 

1 Ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie. 

2. Na ocenę z przedmiotu nie powinny mieć wpływu postawy szkolne i cechy osobowościowe 

uczniów. 

3. Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej. 

4. Oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców. 

5. Nie należy stawiać więcej niż jednej oceny za jeden sprawdzian, odpowiedź czy inną formę 

sprawdzania umiejętności i wiedzy, za wyjątkiem testów diagnostycznych, próbnych 

sprawdzianów. 

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien ustnie uzasadnić ocenę poprzez 

wskazanie zalet i braków oraz form, sposobów i terminów poprawy. Uzasadnienia tego może 

dokonać za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie. 

7. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są na bieżąco udostępniane do wglądu uczniowi lub 

jego rodzicom w porozumieniu z nauczycielem. 

8. Poprawione i ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. 

9.Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 

jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom i nie może być kopiowana lub 

powielana w jakiejkolwiek formie. 

 

§ 67 

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne,  

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

lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom wynikającym  

z podstawy programowej. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa 

w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, następuje na 

podstawie tego orzeczenia. 

 

§ 68 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i innych 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 fizycznej. 
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2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki 

 w przypadku braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach na podstawie opinii 

wydanej przez lekarza. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. Uczeń posiadający opinię lekarską o ograniczonych możliwościach uczestniczenia  

w zajęciach wychowania fizycznego uczestniczy w tych zajęciach z ograniczeniem 

wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych na czas określony  

w tej opinii. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego, jeżeli zwolnienie wynika z tego orzeczenia. 

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

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”. 

 

 

§ 69 

1. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest jednokrotnie w ciągu roku szkolnego  

w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, a jej wyniki w klasach IV – VIII wyrażane są  

w skali określonej w ust. 3. 

2. Ocenę z „+” otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na daną ocenę przy 

równoczesnym częściowym wypełnieniu kryteriów z oceny wyższej. Uczeń ten otrzymuje 

ocenę poprzedzoną plusem z wyjątkiem oceny celującej i niedostatecznej. 

3. Wyniki klasyfikacji śródrocznej w klasach IV – VIII wyrażone są według następującej skali: 

 

Stopień Skrót Oznaczenie cyfrowe 

 

celujący 

+bardzo dobry 

bardzo dobry 

 
 
 

 
 
 

cel. 

 

+bdb. 

 

bdb. 

 

6 

+5 

5 



67 

 

 

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom edukacyjny ucznia 

uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze 

programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia 

braków. 

5. Uczeń ten zostaje objęty między innymi systemem pomocy koleżeńskiej, pomocą ze strony 

nauczyciela, zajęciami korekcyjnymi i wyrównawczymi. 

 

§ 70 

1. W klasach I – III śródroczna ocena klasyfikacyjna, roczna ocena klasyfikacyjna oraz ocena  

z zachowania są ocenami opisowymi skierowanymi do rodziców ucznia. Ocena klasyfikacyjna 

śródroczna może być dodatkowo wyrażona stopniem wg skali określonej 

w § 68 ust. 3. 

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z religii w klasach I – III wyrażane są według 

skali obowiązującej w klasach IV – VIII. 

3. W ramach oceniania bieżącego w klasach I – III nauczyciel odnotowuje poziom 

szczegółowych osiągnięć ucznia według skali określonej w § 70 ust.1 – 2. 

4. Opisowa śródroczna ocena klasyfikacyjna w klasach I – III jest okresowym podsumowaniem 

osiągnięć edukacyjnych ucznia. Ocena ta określa: wypowiadanie się, czytanie, pisanie, 

postrzeganie, rozpoznawanie i rozumienie zjawisk przyrodniczych, posługiwanie się liczbami  

i działaniami matematycznymi, stosowanie technik pracy plastycznej i technicznej, postępy 

ucznia w rozwoju kompetencji cyfrowych i umiejętności rozwiązywania problemów oraz 

wykorzystywania technologii do komunikowania się, umiejętności i sprawności ruchowe oraz 

muzyczne uczniów.  

5. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania 

przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 

rozwijaniem uzdolnień. 
 
 

 

+dobry 

dobry 

+dostateczny 

dostateczny 

+dopuszczający 

dopuszczający 

niedostateczny 

+db. 

db. 

+dst. 

dst. 

+dop. 

dop. 

ndst 

+4 

4 

+3 

3 

+2 

2 

1 
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§ 71 

1. Ocenianie bieżące w klasach I – VIII ustala się według następującej skali: 1,2, 3, 4, 5, 6. 

2. W klasach I – VIII dopuszcza się w ocenianiu bieżącym stosowanie „+” (plus) i „-”  

(minus) z wyjątkiem „+ 6” i „-1”. 

3. W klasach I –VIII dopuszcza się w bieżącej kontroli przygotowania ucznia do zajęć 

stosowanie następujących znaków:  

2) nb – uczeń nieobecny, 

3) np – uczeń nieprzygotowany, 

4) bz – brak zadania domowego. 

 

§ 72 

1. Roczna ocena klasyfikacyjna w klasach IV – VIII polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych za dany rok szkolny. 

2. Wyniki klasyfikacji rocznej w klasach IV – VIII wyrażone są według następującej skali: 

 

Stopień Skrót Oznaczenie cyfrowe 

celujący 

bardzo dobry 

dobry 

dostateczny 

dopuszczający 

niedostateczny 

cel. 

bdb. 

db. 

dst. 

dop. 

ndst. 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

§ 73 

1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych 

i zachowania, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem 

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych 

przepisów oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi.  

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
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4. Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć i jego zachowania w danym 

roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

§ 74 

1. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

1) odpowiedzi ustne ucznia: 

a) dyskusja, 

b) referat, 

c) rozmowa z uczniem; 

2) odpowiedzi pisemne: 

a) kartkówka, 

b) sprawdzian, 

c) dyktando, 

d) pisemne prace klasowe, 

e) praca domowa; 

3) umiejętności praktyczne: 

a) wykonanie pomocy, 

b) wytwory pracy własnej, 

c) doświadczenia i ćwiczenia laboratoryjne, 

d) projekty, 

e) rysunki; 

4) przygotowanie i udział w konkursach, 

5) testowanie sprawności fizycznej, 

6) prace grupowe, 

7) aktywność na lekcji, 

8) prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

2. W procesie oceniania stosowane są następujące metody i narzędzia pomiaru dydaktycznego: 

1)  testy wyboru, uzupełnień, 

2)  testy wielopoziomowe, 

3)  wypracowania, 

4)  referaty, 

5)  prace domowe, 

6)  wypowiedzi ustne, 
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7)  rysunki, 

8)  projekty, 

9) prace wytwórcze 

10)  próby i testy sprawnościowe. 

 

§ 75 

1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w formach pisemnych powinno być oparte 

o następujące zasady: 

1) kartkówki zapowiedziane dotyczące sprawdzania wiadomości i umiejętności obejmują 

1-3 ostatnie tematy, 

2) kartkówki niezapowiedziane dotyczą wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji, 

3) pisemne prace klasowe lub sprawdziany zapowiedziane na 1 tydzień wcześniej 

dotyczące sprawdzenia wiadomości i umiejętności po omówieniu działu, lektury itp. 

(wg potrzeb), 

4) każda praca klasowa lub sprawdzian powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową, 

5) termin oddawania prac pisemnych upływa po 14 dniach roboczych. 

2. Zapowiedziane formy odnotowuje się w dzienniku elektronicznym. 

3. W tygodniu mogą odbyć się tylko trzy sprawdziany lub prace klasowe, w tym jeden 

dziennie. 

4. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu, pracy 

klasowej lub wyznaczonych kartkówek z całą klasą, to powinien to uczynić  

w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem. 

 

§ 76 

1. Uczeń może być w semestrze nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem prac kontrolnych. 

Zgłoszenia o nieprzygotowaniu uczeń dokonuje przed zajęciami. Ilość zgłaszanych 

nieprzygotowań ustala się proporcjonalnie do ilości godzin przedmiotu w tygodniowym planie 

nauczania i określają to poszczególne przedmiotowe zasady oceniania. 

2. Odnotowane w dzienniku przez nauczyciela nieprzygotowanie nie ma wpływu na ocenę 

śródroczną i roczną. 

3. Wszystkie oceny z przedmiotów rejestrowane są w dzienniku lekcyjnym. 

4. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka za pomocą 

dziennika elektronicznego, podczas wywiadówek, których roczny harmonogram podaje 

wychowawca na pierwszym spotkaniu z rodzicami oraz w czasie spotkań indywidualnych  

z wychowawcą lub nauczycielem. 
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§ 77 

Na trzy dni przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele 

zobowiązani są do poinformowania ucznia o wystawionych dla niego stopniach. Informację tą 

uczeń podpisuje na tzw. karcie ocen. Kartę wychowawca klasy przechowuje do końca roku 

szkolnego w teczce wychowawcy.  

 

§ 78 

1. Przedmiotowe zasady oceniania opracowują nauczycielskie zespoły. 

2. Zatwierdzone przez dyrektora przedmiotowe zasady oceniania są częścią 

wewnątrzszkolnych zasad oceniania i stanowią dokument regulujący pracę szkoły.  

W przedmiotowych zasadach oceniania znajdują się zapisy obowiązujące podczas 

kształcenia na odległość.  

 

§ 79 

1. Nauczyciel opracowuje szczegółowe wymagania edukacyjne dla prowadzonych przez siebie 

zajęć, uwzględniając skalę ocen przyjętą w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, które 

zawierają: 

1) wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu wiadomości  

i umiejętności dotyczących: 

a) wiedzy i umiejętności przedmiotowych, 

b) wykorzystania wiedzy w praktyce, 

c) komunikowania treści przedmiotowych, 

d) twórczego myślenia i poszukiwania oraz innych aktywności, które uczeń podejmuje 

dobrowolnie, zgodnie z poziomem swego zaangażowania w realizację zajęć 

edukacyjnych (kreatywność); 

2) sposób informowania ucznia, rodziców i wychowawcy o postępach ucznia  

lub ich braku, 

3) zasady wglądu uczniów, rodziców do kontrolnych prac pisemnych, 

4) sposoby pozyskiwania ocen (ocenianie bieżące), 

5) informacje o narzędziach pomiaru dydaktycznego stosowanych na swoich lekcjach, 

6) warunki poprawiania ocen cząstkowych. 

 

§ 80 

1. Wychowawcy klas IV - VIII we wrześniu informują uczniów o zasadach oceniania 

zachowania, potwierdzając to zapisem tematu godziny do dyspozycji wychowawcy. 

2. Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z rodzicami zobowiązany jest poinformować 

rodziców o zasadach oceniania zachowania, a w/w informację rodzice potwierdzają 

podpisem pod protokołem ze spotkania. 
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3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych przyjętych 

w szkole. 

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać  

w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, 

3) dbałość o honor i tradycję szkoły, 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

5. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 

6. Ocena zachowania jest jawna zarówno dla ucznia jak i jego rodziców  

7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien ją uzasadnić. 

 

§ 81 

1.Zachowanie ucznia ocenia się następująco: 

1) w klasach I – III ocena zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową 

i odnosi się do: 

a) podporządkowania się ucznia bieżącym poleceniom,  

b) postawy ucznia wobec dorosłych, 

c) postawy ucznia wobec rówieśników, 

d) stosowania przez ucznia przyjętych norm zachowania i wypełniania obowiązków 

szkolnych, 

e) postawy społecznej ucznia; 

2) ocenę zachowania śródroczną i roczną w klasach IV-VIII ustala się wg następującej 

skali: 

a) wzorowe   - wz 

b) bardzo dobre  - bdb 

c) dobre   - db 

d) poprawne   - pop. 

e) nieodpowiednie  - ndp. 

f) naganne   - ng. 

3) ocena klasyfikacyjna roczna uwzględnia zachowanie ucznia w całym roku szkolnym. 
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§ 82 

1. Ocenę zachowania uczniów dokonuje się w oparciu o następujące kryteria i wymogi: 

SKALA OCEN Z 

ZACHOWANIA 
KRYTERIA NA OCENĘ 

Wzorowe  

(wz) 

 

-wyróżnia się na tle klasy i szkoły swoją kulturą słowa, zachowania, 

systematycznością oraz zdyscyplinowaniem; 

-pilnie i sumiennie wypełnia swoje obowiązki; 

-umiejętnie współdziała w zespole i czuje się odpowiedzialny za wyniki jego 

pracy; 

-angażuje się w życie szkoły, klasy, otoczenia; 

-aktywnie uczestniczy w szkolnym wolontariacie 

-zawsze chętny do pomocy koleżeńskiej, sam ją proponuje; 

-ma usprawiedliwione nieobecności i spóźnienia w terminie 7 dni po 

zdarzeniu; 

-okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły; 

-przestrzega zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń  

elektronicznych w szkole; 

- zawsze dba o stosowny strój określony w paragrafie §55 ust.2; 

-jest wzorem i przykładem do naśladowania; 

Bardzo dobre  

(bdb) 

 

 

-wyróżnia się na tle klasy i szkoły swoją kulturą słowa, zachowania, 

systematycznością oraz zdyscyplinowaniem; 

- uczestniczy w życiu szkoły, klasy, środowiska; 

- uczestniczy w szkolnym wolontariacie; 

-jest pilny w nauce, sumiennie wypełnia swoje obowiązki; 

-szanuje innych oraz mienie szkolne, społeczne;  

-dba o swoją higienę i zdrowie, nie ulega nałogom; 

-nie używa wulgarnego słownictwa; 

-ma usprawiedliwione nieobecności i spóźnienia w terminie 7 dni po 

zdarzeniu; 

-przestrzega zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych w szkole; 

- zawsze dba o stosowny strój określony w paragrafie §55 ust.2; 

Dobre  

(db) 

 

- przestrzega norm dotyczących  kultury słowa i zachowania  

-dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły; 

-pracuje w szkole w miarę swoich możliwości; 

-nie niszczy mienia społecznego, szkolnego oraz kolegów; 

-na ogół przestrzega zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych w szkole (nie więcej niż 3 uwagi w półroczu); 

- na ogół dba o stosowny strój określony w paragrafie §55 ust.2; 

-nie ulega nałogom i nie namawia kolegów do czynów niezgodnych 
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z regulaminem; 

-nie prowokuje konfliktów, bójek- pomaga słabszym; 

-wykazuje chęć współpracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; 

-zdarza mu się spóźniać na lekcje (do 5 razy w semestrze); 

-sporadycznie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia  

(7 godz. lub 1 dzień); 

Poprawne 

(pop) 

 

-czasem wykazuje brak kultury osobistej wobec dorosłych i kolegów; 

-lekceważy świadomie obowiązki szkolne; 

-sporadycznie wchodzi w konflikty z rówieśnikami; 

- zdarza mu się stosowa wobec innych cyberprzemoc; 

-zdarza mu się używa wulgaryzmów wobec innych; 

-nie zawsze dba o mienie społeczne; 

-rzadko odmawia współpracy z nauczycielami, wychowawcą i kolegami; 

-spóźnia się od 6-10 razy w semestrze; 

-opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliw. (14 godz. lub 2 dni); 

-nie zawsze dba o stosowny strój określony w paragrafie §55 ust.2; 

-zdarza mu się używanie telefonu komórkowego i urządzeń elektronicznych 

w szkole niezgodnie z zasadami (4-6 uwag); 

Nieodpowiednie 

(ndp) 

 

-nie wywiązuje się ze swoich obowiązków; 

-świadomie wchodzi w konflikty; 

-stosuje  wobec innych cyberprzemoc; 

-jest obojętny na krzywdę innych; 

-często używa wulgaryzmów wobec innych; 

-nie przekroczył 50% godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych; 

-bardzo często spóźnia się do szkoły; 

-nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia; 

-często używa telefonu komórkowego innych urządzeń elektronicznych  

w szkole niezgodnie z zasadami (powyżej 6 uwag); 

- świadomie lekceważy zasady o stosownym stroju określone w paragrafie 

§55 ust.2 

-rokuje nadzieję, że w przyszłości poprawi swoje zachowanie; 

Naganne  

(ng) 

 

-swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla środowiska; 

-przekracza normy społeczne; 

- nagminnie używa wulgaryzmów wobec innych; 

-znęca się psychicznie i fizycznie nad innymi; 

- stosuje  wobec innych cyberprzemoc; 

-dewastuje mienie szkolne; 

-działa w nieformalnych grupach; 

-pozostaje pod nadzorem kuratora lub policji; 

-przekroczył 50% godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych; 

-notorycznie spóźnia się na zajęcia szkolne; 

-nie usprawiedliwia opuszczonych godzin; 
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-nagminnie łamie zasady używania telefonu komórkowego i innych urządzeń 

elektronicznych w szkole; 

- świadomie lekceważy zasady o stosownym stroju określone w paragrafie 

§55 ust.2; 

- środki wychowawcze zastosowane przez szkołę, rodziców, kolegów nie 

odnoszą skutków. 

 

2. Do pozytywnych elementów w ocenie ucznia z zachowania należy zaliczyć: 
 

1) postawa moralno – etyczna: 

a) pomysłowość, aktywność własna, pozytywna inicjatywa, 

b) przeciwdziałanie znęcaniu się nad kimś,  

c) szacunek wobec wartości uniwersalnych - tolerancji, dobra prawdy, uczciwości, 

d) godne reprezentowanie szkoły podczas konkursów, zawodów sportowych, 

e) olimpiad, 

f) postępowanie na boisku i w życiu zgodnie z zasadami „fair play”,  

g) udział w uroczystościach szkolnych z okazji świąt państwowych na szczeblu miasta 

w godzinach pozalekcyjnych; 

2) postawa wobec innych: 

a) dawanie innym dobrego przykładu, 

b) podejmowanie działań opiekuńczych na rzecz uczniów młodszych klas lub innych 

wymagających pomocy, 

c) zwrot znalezionych rzeczy, 

d) organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, miasta itp., 

e) życzliwa pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym oraz wszystkim 

potrzebującym w ramach wolontariatu, 

f) kulturalna  postawa wobec wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły; 

3) stosunek do obowiązków szkolnych i pozaszkolnych: 

a) aktywnie pełnione funkcje w szkole i poza szkołą, 

b) aktywnie pełniona funkcja w klasie,  

c) pomoc podczas szkolnej imprezy w czasie pozalekcyjnym lub po uzupełnieniu 

braków, 

d) praca na rzecz klasy (gazetki, imprezy klasowe itp.), 

e) praca na rzecz szkoły,  

f) wzorowe pełnienie dyżurów,  

g) przygotowanie i prowadzenie godziny wychowawczej,  

h) pozytywne reagowanie na niszczenie, dewastowanie, 



76 

 

i) dbanie o estetyczny wygląd i własne bezpieczeństwo. 

3.   Niepożądane zachowania ucznia. 

1) postawa moralno – etyczna: 

a) kłamstwo, krętactwo, fałszerstwo,  

b) brak higieny osobistej (w tym obuwia zmiennego), 

c) stosowanie przemocy fizycznej wobec zwierząt,  

d) wulgarne słownictwo,  

e) brak szacunku dla symboli narodowych, religijnych,  

f) przeszkadzanie na lekcjach,  

g) niewykonywanie poleceń nauczyciela i pracowników szkoły, 

h) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela,  

i) złe zachowanie na terenie szkoły i w miejscach publicznych, 

j) zaśmiecanie otoczenia,  

k) palenie papierosów, e-papierosów, 

l) picie alkoholu,  

m) narkotyzowanie się, używanie dopalaczy 

n) konflikt z prawem; 

2) postawa wobec innych: 

a) brak reakcji na znęcanie się,  

b) zastraszanie uczniów, którzy zgłaszają nieprawidłowości,  

c) ignorowanie rówieśników i dorosłych,  

d) ubliżanie kolegom,  

e) zaczepki słowne, niebezpieczne „zabawy”,  

f) zaczepki fizyczne,  

g) bójki,  

h) niszczenie cudzej własności, 

i) dawanie innym złego przykładu, 

j) cyberprzemoc 

k) wyłudzanie pieniędzy,  

l) kradzież. 

3) stosunek do obowiązków szkolnych i pozaszkolnych: 

a) brak reakcji na niszczenie, dewastowanie,  

b) wrzask na korytarzu,  

c) niszczenie sprzętu (mebli, gazetek, ścian, i innych),  
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d) spóźnianie się na lekcję,  

e) niewykonywanie zobowiązań (np. dyżuru),  

f) opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia. 
 

§ 83 

1. Wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku elektronicznym w zakładce uwagi informacje 

o pozytywnych i negatywnych zachowaniach ucznia. 

2. Nauczyciele na bieżąco odnotowują swoje spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania 

uczniów w szkole, respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm 

etycznych.  

3. Przynajmniej dwa razy w semestrze wychowawca klasy ma obowiązek przeanalizować na 

zajęciach z wychowawcą zachowania każdego ucznia w oparciu o informacje zebrane od 

nauczycieli uczących zespół klasowy oraz zapisy w dzienniku elektronicznym 

 

§ 84 

1. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną z zachowania ustala wychowawca klasy 

w oparciu o:  

1) samoocenę ucznia, 

2) ocenę ucznia przez zespół klasowy, 

3) ocenę uczących nauczycieli, 

4)  uwagi i pochwały w dzienniku elektronicznym. 

2. Rodzice są informowani o ocenie uczniów w czasie organizowanych przez szkołę spotkań 

wychowawcy klas z rodzicami oraz podczas indywidualnych kontaktów z wychowawcą 

organizowanych wg potrzeb. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

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

poradni specjalistycznej. 

4. Zachowanie uczniów podlega ocenie także w czasie kształcenia na odległość,  

z zachowaniem trybu ustalania i wszystkich kryteriów danej oceny, które są możliwe do 

spełnienia w czasie nauki zdalnej oraz zasad kształcenia na odległość obowiązujących  

w razie przejścia na tryb pracy zdalnej. 

 

 

§ 85 

1. Uczeń ma prawo uzyskać wyższą od przewidywanej ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

Możliwość oraz sposób podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej 

z zachowania określa wychowawca klasy. 
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2. Przewidywana ocena roczna z zachowania może być zmieniona w wyniku powtórnej 

weryfikacji przez wychowawcę gromadzonej dokumentacji dotyczącej zachowania się 

ucznia, konsultacji z uczącymi nauczycielami i obserwacji zachowań ucznia do końca roku 

szkolnego. 

3. Rodziców uczniów klas IV - VIII, którzy są zagrożeni przewidywaną roczną oceną 

naganną z zachowania, wychowawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie na miesiąc 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej z pisemnym potwierdzeniem 

odbioru przez rodzica. Po potwierdzeniu przez rodzica informacja ta pozostaje w teczce 

wychowawcy do końca roku szkolnego. 
 

§ 86 

1. Ocena przewidywana może ulec obniżeniu jeżeli uczeń nie będzie wywiązywał się  

ze stawianych przed nim zadań edukacyjnych i wychowawczych.  

2. O zamiarze obniżenia oceny wychowawca klasy informuje ucznia i rodzica najpóźniej do 

trzech dni po zaistnieniu przesłanek do obniżenia oceny. 
 

 

§ 87 

1.Rodzice są informowani o ocenach uczniów w czasie organizowanych przez szkołę spotkań 

wychowawcy klas oraz podczas indywidualnych rozmów z wychowawcą. 

2. O przewidywanych rocznych ocenach uczniowie i ich rodzice są informowani według 

następujących zasad: 

1) uczniowie na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną na zajęciach z danego 

przedmiotu oraz zajęciach z wychowawcą, 

2) rodzice na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady 

pedagogicznej podczas spotkań z wychowawcą klasy. 

3. Przewidywane oceny klasyfikacyjne roczne z zajęć edukacyjnych nauczyciele zobowiązani 

są wpisywać w odpowiedniej kolumnie dziennika elektronicznego przed spotkaniem 

wychowawcy klasy z rodzicami służącemu poinformowaniu rodziców o przewidywanych 

ocenach uczniów. 

4. Przewidywane oceny z zachowania wpisuje wychowawca klasy, na podstawie 

proponowanych ocen przez nauczycieli uczących w klasie umieszczonych na karcie ocen 

przewidywanych. 

5.Ocena przewidywana może zostać obniżona, jeżeli uczeń w ostatnich tygodniach nauki  

nie wywiązuje się ze swoich obowiązków tzn. nie przygotowuje się do zajęć, nie odrabia zadań 

domowych. 

 

§ 88 

1. W klasach I - III informację, o której mowa w § 87, stanowi ustna charakterystyka 

osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie: 

1) wypowiadania się, 

2) czytania, 
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3) pisania, 

4) dostrzegania i rozpoznawania zjawisk przyrodniczych, 

5) posługiwania się liczbami i działaniami matematycznymi, 

6) stosowania technik pracy plastycznej i technicznej, 

7) umiejętności i sprawności ruchowych oraz muzycznych, 

8) rozwoju kompetencji cyfrowych, umiejętności rozwiazywania problemów oraz 

wykorzystywania technologii do komunikowania się. 

2. Potwierdzeniem otrzymanych informacji o przewidywanych ocenach dla ucznia klasy I-III 

jest podpis rodzica na liście obecności potwierdzający obecność na zebraniu. 

 

§ 89 

1. Rodziców uczniów klas IV – VIII, którzy są zagrożeni roczną oceną niedostateczną, 

wychowawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie na miesiąc przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej z pisemnym potwierdzeniem odbioru przez rodzica. Po 

potwierdzeniu przez rodzica informacja ta pozostaje w teczce wychowawcy do końca roku 

szkolnego. 

2. Wychowawca klasy I – III w przypadku, gdy braki w wiadomościach i umiejętnościach 

ucznia mogą stanowić podstawę do wystawienia oceny negatywnej, zobowiązany jest 

pisemnie powiadomić rodziców o konieczności zgłoszenia się do szkoły celem zapoznania 

się z przewidywaną oceną opisową. Zawiadomienie to, po podpisaniu przez rodzica 

pozostaje w teczce wychowawcy klasy do końca roku szkolnego. 

 

§ 90 

1. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższych od przewidywanych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych jeśli systematycznie uczęszczał na zajęcia, przystąpił do większości 

sprawdzianów w danym okresie w pierwszym lub dodatkowym terminie, także  

w kształceniu na odległość. 

2. Nauczyciel określa zasady i warunki podwyższenia przewidywanej oceny w oparciu 

przedmiotowe zasady oceniania. 

 

§ 91 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny, jeżeli uczeń rokuje spełnienie wymagań edukacyjnych. 
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4. Pisemną prośbę o egzamin klasyfikacyjny składa uczeń lub jego rodzic  

u dyrektora szkoły na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej. 

5. Dopuszcza się możliwość pisemnego wnioskowania wychowawcy klasy do dyrektora 

szkoły o egzamin klasyfikacyjny dla ucznia. 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem 

i jego rodzicami w tygodniu poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie rady 

pedagogicznej. 

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

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

w obecności innego nauczyciela (wskazanego przez dyrektora szkoły) prowadzącego takie 

same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. Z przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił w wyznaczonym terminie do egzaminu 

klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez 

dyrektora szkoły. 

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia 

techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. 

12. Uczniowie czasowo przebywający za granicą, spełniający obowiązek szkolny przez 

uczęszczanie do szkoły kraju, w którym przebywają i nierealizujący uzupełniającego planu 

nauczania w szkole polskiej, po powrocie do Polski składają egzamin klasyfikacyjny  

z języka polskiego i historii Polski. 

13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 92 ust.1. 

14. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu 

egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania. 

15. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych  

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

16. Egzamin klasyfikacyjny w czasie kształcenia na odległość przeprowadza się  

z zachowaniem powyższych zasad w trybie stacjonarnym lub zdalnie z wykorzystaniem 

technik kształcenia na odległość. O sposobie przeprowadzenia egzaminu decyduje dyrektor 

szkoły. 

 

§ 92 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
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trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie wnosi się na piśmie lub metodami stosowanymi  

w kształceniu na odległość. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Jeżeli sprawdzian 

przeprowadzany jest podczas zdalnego nauczania składa się tylko z części pisemnej. 

Uczeń piszący sprawdzian, po jego zakończeniu przesyła go do oceny metodą 

stosowaną w szkole w kształceniu na odległość. Czas sprawdzianu nie może 

przekroczyć 60 minut. 

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala po 

ponownej analizie dokumentacji i zachowań ucznia roczną ocenę klasyfikacyjną  

z zachowania. W trakcie kształcenia na odległość powołując komisję należy wziąć pod 

uwagę możliwość pracy zdalnej tej komisji.  

Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni 

od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się  

z uczniem i jego rodzicami. 

3. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie 

same zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 

w danej klasie, 

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

f) przedstawiciel rady rodziców. 

4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3. pkt. 1 lit. b) może być zwolniony przez dyrektora 

szkoły z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego 

nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne lub nauczyciela zatrudnionego  

w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena 
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ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

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

poprawkowego z zastrzeżeniem § 92 ust.1 oraz § 67 ust.1. 

6. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące 

w skład komisji. W trakcie kształcenia na odległość protokół sporządza przewodniczący 

komisji oraz dołącza wydruk pracy ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu wiadomości  

i umiejętności, o którym mowa w ust. 2. pkt. 1) w wyznaczonym terminie, może przystąpić 

do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

8. Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi nie później niż 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego. 

 

§ 93 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  

(śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Pisemną prośbę o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzic do dyrektora szkoły 

przed konferencją klasyfikacyjną. 

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

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Nie 

dotyczy to kształcenia na odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej 

uniemożliwiają takie działanie. Wówczas egzamin składa się tylko z części pisemnej.  

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. Egzamin może być przeprowadzony w formie stacjonarnej lub z zastosowaniem 

technik kształcenia na odległość. O sposobie przeprowadzenia egzaminu decyduje dyrektor 

szkoły. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

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

komisji. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt.2) może być zwolniony przez dyrektora szkoły  

z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą 

innego nauczyciela prowadzącego takie sama zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) skład komisji, 
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2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) pytania egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz ustaloną ocenę. 

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

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym 

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

9. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku 

egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo  

do zgłoszenia zastrzeżeń nie później niż 5 dni roboczych od przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego, jeśli uznają, że ustalona ocena nie jest zgodna z przepisami prawa 

dotyczącego trybu ustalenia tej oceny. Po upływie tego terminu ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna.  

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

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

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

§ 94 

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 

osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. 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 zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

3. Ocena opisowa dla ucznia I-III, który pozostaje w tej samej klasie, winna być zakończona 

stwierdzeniem: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia nie zostały ocenione pozytywnie”. 

4. Nauczyciel może na prośbę rodziców przeprowadzić dodatkowe sprawdzenie osiągnięć 

ucznia klasy I-III, którego osiągnięcia edukacyjne nie zostały ocenione pozytywnie. 

5. Dodatkowe sprawdzenie osiągnięć ucznia przeprowadza uczący go nauczyciel 

w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły innego nauczyciela I etapu edukacyjnego. 

6. W przypadku negatywnego wyniku sprawdzianu i uzyskaniu opinii rodziców uczeń nie 

otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Stanowisko rodziców wyrażone na 

piśmie pozostawia się w dokumentacji szkolnej ucznia. 

7. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas.” 
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8. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 

wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny 

roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 92 ust.11. 

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych; promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

10. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej 

uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu 

klas VIII. 

11. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem 

konkursu  przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych  

 z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony   

z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem   

z przedmiotu najwyższego wyniku.  

12. Ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia 

w porozumieniu z rodzicami  

 

§95 

1. W klasie VIII szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin obejmujący wiadomości  

i umiejętności określone  w podstawie w odniesieniu do wybranych 

przedmiotów  nauczanych w klasach I–VIII.  

2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi 

do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń 

powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

4. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1)  język polski, 

2)  matematykę, 

3)  język obcy nowożytny, 

4) od roku 2022 - jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, 

fizyka, geografia lub historia. 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może skorzystać  

z dostosowania warunków i form egzaminu na podstawie obowiązujących przepisów. 

6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 5 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

8. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie Ministerstwa 

Edukacji Narodowej opublikowanej na dany rok szkolny oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzanego 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-10-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-10-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-10-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-10-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-10-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-10-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-10-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-10-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-10-2017&qplikid=1#P1A29
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oświaty, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem 

ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. 

9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 8, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku. 

10. W przypadku gdy uczeń  uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 8,  

z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru, o którym mowa 

w ust. 4, niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na 

wniosek rodziców ucznia, nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu 

ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego 

nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń  uczy się w ramach obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru.  

 

§96 

1. Uczeń  który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów 

przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym 

w szkole, której jest uczniem. 

2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia  z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek  

w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

 

§97 

1. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie  

o szczegółowych  wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie 

wynik procentowy oraz wynik na skali  centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. 

2. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.  

 

ROZDZIAŁ 13 

WARUNKI STOSOWANIA SZTANDARU, GODŁA, CEREMONIAŁU SZKOLNEGO 

 

§98 

1. Sztandar, godło i ceremoniał szkolny są używane na terenie szkoły głównie podczas: 

a) uroczystości rocznicowych 
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b) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego 

c) ceremonii ślubowania klas pierwszych 

d) ceremonii przekazywania sztandaru i przyrzeczenia klas kończących szkołę 

e) święta szkoły 

f) innych ważnych uroczystości 

2. Insygnia pocztu sztandarowego, opis chwytu sztandaru, szczegółowy przebieg uroczystości  

z udziałem sztandaru, ceremoniał przekazania sztandaru i ślubowania klas kończących 

szkołę, ceremoniał ślubowania klas pierwszych określone są w Ceremoniale szkolnym  

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu. 

 

 

ROZDZIAŁ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 99 

1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

2. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 100 

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub 

uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły,  

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu. 

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego 

upublicznienie społeczności szkolnej. 

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej oraz  

u dyrekcji szkoły. Rozdziały dotyczące praw i obowiązków ucznia, stosowanych nagród  

i kar oraz wewnątrzszkolne zasady oceniania umieszczone są w gablotach na parterze 

szkoły. Statut szkoły jest także w posiadaniu wszystkich organów szkoły. Jest publikowany  

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

§ 101 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Wojska Polskiego w Mielcu” uchwalony 01.12.2017 r.  

2. Niniejszy statut został przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 20.05.2021 r.  

i wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
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§ 102 

1. Zmian w statucie szkoły dokonuje rada pedagogiczna na wniosek jednego z pozostałych 

organów. Tryb nowelizacji statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalenia. 

 

§ 103 

1. Statut szkoły obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

 

§ 104 

1.  Do spraw nieuregulowanych w statucie szkoły zastosowanie mają przepisy prawa 

wewnątrzszkolnego i powszechnie obowiązującego. 

 

 

 


