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STATUT  

 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  

im. Rodziny Sierakowskich 

w Waplewie Wielkim 
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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 z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (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); 

 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); 
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 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, 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 201

7 r. poz. 1512) 

 

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Rodziny 

Sierakowskich w Waplewie Wielkim; 

2) dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i samorządzie uczniowskim – należy przez 

to rozumieć organy działające w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Rodziny Sierakowskich 

w Waplewie Wielkim; 

3) uczniach i rodzicach/prawnych opiekunach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim oraz ich 

rodziców/prawnych opiekunów;  

4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Samorząd Gminny w Starym Targu; 

5) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora 

Oświaty w Gdańsku. 
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OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE I PRZEDSZKOLU 

§ 1. 

 

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Waplewie Wielkim jest jednostką publiczną prowadzoną 

przez Samorząd Gminy w Starym Targu. 

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny nosi imię Rodziny Sierakowskich. 

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny tworzą: Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole w 

Waplewie Wielkim – mieszczące się w budynkach pod adresami: Waplewo Wielkie 15A 

(główny budynek) i Waplewo Wielkie 49. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. 

5. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi:  

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;  

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej. 

6. Wychowanie przedszkolne obejmujące dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 

roku). 

7. Uczęszczanie do przedszkola jest dobrowolne. 

8. Oddział Przedszkolny – roczne przygotowanie przedszkolne. 

9. Szkoła Podstawowa – 8 lat – w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ósmoklasisty 

zgodnie z zaleceniami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

10. Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat ma obowiązek odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 

podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.  

11. (uchylony) 

12. Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w 

szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz klasy I szkoły 

podstawowej określa odrębny dokument. 

13. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci, którzy chcą zgłosić dziecko do przedszkola składają 

pisemny wniosek w sekretariacie szkoły w terminie do 15 kwietnia danego roku. Jeśli 

przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dopuszczalna jest rekrutacja w innym terminie. 

14. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy oraz przerw w pracy przedszkola. 

15. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły, 

przy czym przerwa letnia wynosi 4 tygodnie przypadające pomiędzy 1 lipca a 31 sierpnia. 

Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia dzieci do dnia 15.04. Jeśli zgłosi się mniej niż 7 dzieci 

przedszkole jest nieczynne, jeśli 7 – 15 przedszkole będzie czynne, bez żywienia, powyżej 15 – 

czynne z żywieniem. Zasada ta dotyczy także okresu ferii zimowych, szkolnych przerw 

świątecznych. 

16. Zespół Szkolno – Przedszkolny utrzymywany jest ze środków budżetowych gminy w części 

wychowania przedszkolnego, zaś ze środków budżetu państwa w zakresie szkoły. Nauka jest 

bezpłatna. 

17. Środki finansowe uzupełniające pochodzą z darowizn, wpłat rodziców, instytucji i osób 

prywatnych. 
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18. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszone są z góry na następny miesiąc do 10 dnia 

każdego miesiąca. 

19. Opłata za korzystanie dziecka z przedszkola składa się z 2 części: 

1) opłata za koszt surowca zużytego do przygotowania posiłku według obowiązujących w tym 

czasie cen, którą wylicza się poprzez pomnożenie dziennej stawki żywieniowej przez ilość dni 

żywieniowych w danym miesiącu, 

2) opłata stała ustalona przez organ prowadzący za świadczenia przedszkola w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć w ramach 5 godzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki.  

Za nieobecność dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot stawki żywieniowej proporcjonalnie 

do liczby dni, w których dziecko było nieobecne – pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia 

nieobecności dziecka (do godz. 7 rano).  

20. Dziecko przyprowadza i odbiera z przedszkola rodzic (opiekun) lub pisemnie upoważniona 

przez niego pełnoletnia osoba. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i z przedszkola 

odpowiadają rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione. Szczegółowe zasady 

określa regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego – załącznik nr 

11. 

21. Dzieci w przedszkolu mają zapewnioną opiekę odpowiednio do wieku i potrzeb 

środowiskowych z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny w następujący sposób: w 

czasie pobytu w przedszkolu i poza terenem przedszkola przez nauczyciela i pomoc nauczyciela. 

22. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku rażącego 

niedostosowania do zasad obowiązujących w przedszkolu. 

23. W szkole zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

24. Czas rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

25. Szkoła posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny. 

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

§ 2. 

 

1. Celem jednostki jest wszechstronny rozwój wychowanków – przedszkole realizuje cele i 

zadania określone w Ustawie – Prawo oświatowe, a w szczególności w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego. 

2. Celem oddziału przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym tak, aby przygotować je do podjęcia edukacji w szkole 

podstawowej. 

2a. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie 

to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia 

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na 

drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  

3. Zadaniem przedszkola jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, wspomaganie i 

ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno – 
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kulturalnym i przyrodniczym, współdziałanie z rodziną w celu wspomagania w wychowaniu i 

przygotowania dzieci do nauki szkolnej. 

4. Zadaniem nauczycieli oddziału przedszkolnego jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych 

mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych 

obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I 

szkoły należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę 

przedszkolną wydaje się rodzicom (prawnym opiekunom) do końca kwietnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w 

szkole podstawowej). 

5. Przedszkole może organizować działalność eksperymentalną i innowacyjną. 

6. Zadania są realizowane w ramach następujących obszarów edukacyjnych: 

1) fizyczny obszar rozwoju dziecka; 

2) emocjonalny obszar rozwoju dziecka; 

3) społeczny obszar rozwoju dziecka; 

4) poznawczy obszar rozwoju dziecka. 

7. Szczegółowe zadania pracy przedszkola i sposób realizacji zawarte są w planach pracy 

nauczycieli przedszkola. 

8. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

9. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych dzieci i wynosić odpowiednio:  

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 

10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być organizowana na wniosek rodziców w 

formie skierowania do Poradni i zajęć specjalistycznych (logopedycznych). 

11. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, specjalistycznymi wymaga 

zgody rodziców. 

12. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym 

zakresie określają odrębne przepisy. 

13. Z dziećmi potrzebującymi pomocy pracuje nauczyciel w ramach zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych. 

14. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na 

celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z 

dzieckiem oraz jego rodziną.  

15. Przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

16. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i 

stan zdrowia. 

17. Przedszkole realizuje zadania ściśle we współpracy z rodzicami lub opiekunami poprzez 

wspomaganie ich w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby 

podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz we współpracy ze szkołą, poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną, instytucjami kulturalnymi, gospodarczymi i instytucjami 

działającymi w środowisku. 
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18. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej 

realizując treści programowe. 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 3. 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie – Prawo oświatowe oraz aktów 

wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także na podstawie programowej kształcenia 

ogólnego i w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym, a w szczególności: 

1) naucza i wychowuje zgodnie z zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka, 

2) zapewnia nauczanie i wychowanie przyjmujące za podstawę uniwersalne zasady etyki 

uwzględniające chrześcijański system wartości, rozwija poczucie odpowiedzialności, zasad 

patriotyzmu oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości kulturowe Europy i Świata, 

3) rozbudza aspiracje edukacyjne – kształtuje sprawności umysłowe i osobiste zainteresowania 

poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych, kółkach zainteresowań i zajęciach sportowych, 

4) zaszczepia postawy pozytywnego postrzegania siebie i świata, wdraża do akceptacji inności 

we wszystkich jej aspektach, 

5) stwarza okazje do obcowania z przyrodą, kształtuje postawy proekologiczne i prozdrowotne, 

6) w szkole i oddziale przedszkolnym mogą być organizowane w ramach planu zajęcia związane 

z nauką religii bądź etyki dla uczniów, których rodzice lub prawni opiekunowie wyrażą takie 

życzenie. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie. Ocena z religii lub etyki jest 

wystawiana według obowiązującej skali ocen, ale nie ma wpływu na promowanie do następnej 

klasy, 

7) kształtuje postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu 

wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

8) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

9) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki w szkole, 

10) zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

11) kształtuje postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu 

w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych 

rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych. 

1a. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie - Prawo 

oświatowe i jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również 

uczniów zamieszkałych poza obwodem; 

3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły; 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

5) realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej; 

6) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym 

zakresie; 
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7) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy. 

2. Zadania szkoły są realizowane w ramach zajęć lekcyjnych, szkolnych zajęć pozalekcyjnych, a 

także podczas zajęć pozaszkolnych, w tym podczas wycieczek przedmiotowych, turystyczno – 

krajoznawczych oraz imprez sportowych i kulturalnych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

oraz promocji i ochrony zdrowia. 

3. (uchylony) 

4. (uchylony) 

5. (uchylony) 

6. W szkole, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów, mogą być organizowane oddziały 

sportowe lub integracyjne. Rekrutacja uczniów do tych oddziałów odbywa się z zachowaniem 

zasady powszechnej dostępności. 

7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie działalności innowacyjnej po uzyskaniu 

wymaganych, pozytywnych opinii Rady Rodziców. 

8. Innowacje nie mogą naruszać podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz uprawnień 

ucznia do uzyskania świadectwa ukończenia klasy lub szkoły. 

9. Rada pedagogiczna dokonuje oceny wyników wdrażanych innowacji pedagogicznych na 

posiedzeniu podsumowującym pracę szkoły w każdym roku szkolnym. W przypadku 

stwierdzenia, że innowacja powoduje obniżenie poziomu kształcenia rada może podjąć uchwałę 

w sprawie wstrzymania jej dalszego prowadzenia. 

10. Szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym, organizuje dodatkowe zajęcia dla uczniów 

z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans i 

wspierania możliwości rozwojowych. 

11. W szkole mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu 

pobudzania psychoruchowego i społecznego dziecka, w chwili wykrycia niepełnosprawności do 

podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. 

12. Dla uczniów mających trudności edukacyjne szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze, a dla 

uczniów niezdolnych do edukacji w warunkach szkolnych, w porozumieniu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, 

organizuje dodatkową pomoc specjalistyczną lub nauczanie indywidualne w domu. 

13. Dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz obniżoną ogólną 

sprawnością fizyczną i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi szkołą może organizować 

gimnastykę korekcyjną. 

14. Szczegółową organizację zajęć, o których mowa w ust. 12 i ust. 13 określają odrębne 

przepisy. 

15. Szkoła, współdziałając z ośrodkiem pomocy społecznej i ośrodkiem pomocy rodzinie, 

organizuje pomoc i wsparcie dla uczniów, którzy z przyczyn rodzinnych lub losowych znajdują 

się w trudnej sytuacji. 

16. Szkoła może współpracować z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Targu i innymi 

placówkami kulturalno – oświatowymi poprzez udział w imprezach organizowanych przez te 

placówki. 

17. W celu realizacji zadań w zakresie poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla uczniów i 

rodziców szkoła współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi instytucjami 

świadczącymi pomoc specjalistyczną. 

18. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 17 obejmuje w szczególności: 
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1) rozpoznawanie potrzeb i zakresu pomocy, 

2) przygotowywanie i przekazywanie informacji niezbędnych do udzielania pomocy lub 

przeprowadzenia badań specjalistycznych, 

3) realizację ustaleń wynikających z przeprowadzonych badań lub decyzji w sprawie udzielenia 

pomocy. 

19. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami 

narządów ruchu, słuchu i wzroku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kieruje wymienionych 

uczniów na badania do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

20. Szkoła sprawuje w miarę możliwości opiekę nad uczniami, którym z powodu warunków 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna. 

21. (uchylony) 

22. Obowiązkiem szkoły jest współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie 

nauczania, wychowania i profilaktyki. Współdziałanie uwzględnia w szczególności prawo 

rodziców do: 

1) znajomości celów i zadań szkoły oraz programów nauczania i szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego, 

2) znajomości szkolnego oceniania, 

3) uzyskiwania wyczerpujących informacji na temat swojego dziecka, a w szczególności o 

postępach w nauce, zainteresowaniach 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania, w tym zakresie zapobiegania 

zagrożeniom przed agresją, przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami 

patologii społecznej, 

5) wyrażania swoich opinii dotyczących wszelkich spraw związanych ze statutową działalnością 

szkoły, 

6) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do podjęcia 

nauki szkolnej. 

23. Rada rodziców uchwala, w porozumieniu z radą pedagogiczną, program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły, obejmujący: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz; 

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

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

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

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor szkoły w 

uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora 

szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z rada 

pedagogiczną. 

25. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, znajduje się w odrębnym dokumencie i 

zawiera całościowy opis zadań wychowawczych i profilaktycznych, w tym zawartych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego, które szkoła zamierza realizować. 

26. Szkoła realizuje odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiska zadania opiekuńcze, a 

w szczególności: 
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1) zapewnia nadzór i opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, a także bezpośrednio przed i po 

zajęciach, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, 

2) za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć, o których mowa w pkt 1 odpowiada osoba 

prowadząca zajęcia, a podczas przerw nauczyciele pełniący dyżur, który pełni go według planu i 

regulaminu dyżurów, 

3) za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek odpowiada opiekun grupy wyznaczony przez 

organizatora wycieczki lub przez dyrektora szkoły, 

4) nauczyciel, którego opiece powierzono uczniów podczas zajęć wymienionych w pkt 1 i pkt 3 

nie może opuścić grupy, jeżeli wcześniej nie zapewnił zastępstwa lub nie zgłosił dyrektorowi 

szkoły swojej nieobecności, 

5) w szkole obowiązują zasady bezpieczeństwa określone w regulaminach poszczególnych 

pracowni, 

6) zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

7) może współpracować z przedstawicielami policji i straży pożarnej w zakresie bezpieczeństwa 

dzieci i pracowników szkoły, 

8) jest szkołą promującą zdrowie i zapewnia uczniom odpowiednie warunki podczas zajęć, 

9) każdy nauczyciel zobowiązany jest systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi 

zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia musi usunąć sam lub niezwłocznie zgłosić kierownictwu szkoły. 

Ważnym czynnikiem bezpieczeństwa jest kontrola obecności uczniów na każdej lekcji oraz 

reagowanie na nagłe zniknięcie ucznia ze szkoły, 

10) w pierwszych dniach nauki nauczyciele przeprowadzają pogadanki o prawidłowym i 

bezpiecznym poruszaniu się po drogach, 

11) uczniowie klas I – III na zajęciach pod opieką nauczyciela ćwiczą przechodzenie przez 

jezdnię, 

12) rodzice doprowadzają do szkoły dzieci z oddziału przedszkolnego - „zerówki” oraz 

odbierają je do domu po zajęciach, 

13) w czasie zajęć gimnastycznych w szkole i na boisku szkolnym należy sprawdzić sprawność 

sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o dobrą organizację zajęć i 

zdyscyplinowanie uczniów. Nauczyciele muszą dostosować wymagania i formę zajęć do 

możliwości fizycznych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie muszą być 

asekurowani przez nauczyciela. Nie wolno wydawać dzieciom (bez obecności nauczyciela): kuli, 

oszczepu, dysku oraz innego sprzętu sportowego, 

14) zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę zawarte są w regulaminie wycieczek, 

15) zapewnia bezpieczeństwo przy korzystaniu z usługi dostępu Internetu na jej terenie, 

instalując odpowiednie programy chroniące przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności 

pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające 

normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację. 

27. Szkoła realizuje cele i zadania przy współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

uczniów. Odbywa się to w następujących formach: 

1) zebrań rodziców z nauczycielem prowadzącym oddział, innymi nauczycielami, specjalistami 

lub dyrektorem; co najmniej cztery razy w roku szkolnym. 
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2) konsultacji i rozmów indywidualnych z nauczycielem lub dyrektorem; 

3) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń realizowanych w ramach udzielania rodzicom 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

4) zapraszania rodziców na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze; 

5) organizowania uroczystości. 

28. Szkoła zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymanie i rozwijanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej oraz własnej historii i kultury w toku powszechnie 

dostępnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

29. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku program 

wychowania przedszkolnego, programy nauczania ogólnego, które stanowią szkolny zestaw 

programów nauczania oraz ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 

materiałów ćwiczeniowych.  

30. Szczegółowe procedury wyboru programów wychowania przedszkolnego i nauczania 

znajdują się w odrębnym dokumencie. Szczegółowe procedury wyboru, dotowania oraz 

udostępniania podręczników określa odrębny dokument. 

31. Dyrektor podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami 

na terenie szkoły. 

POMOC MATERIALNA 

§ 3a. 

 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel. 

2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 

umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 

ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub 

motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak  

i motywacyjnym. 

 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

§ 3b. 

 

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

oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i 

nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

2. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na 

wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i 
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zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego 

ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w 

środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

szkole, wynikających w szczególności; 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia: 

a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

a) dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu 

edukacyjnego, 

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 

4) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, 

b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10, 

d) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne – organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 
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a) jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 

trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować 

wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają 

dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, 

b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem; 

7) warsztatów; 

8) porad i konsultacji. 

6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor 

szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia. 

8. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

9. Godzina zajęć trwa 45 minut, Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o 

prowadzeniu zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia 

łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć 

12. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy 

z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) Dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

6) pielęgniarki szkolnej; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) Poradni; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

12) asystenta nauczyciela; 
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13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

14. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel 

lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału. 

15. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 

nauczycieli. 

16. W roku 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będą realizowane na podstawie 

programu nauczania (przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia) dopuszczonego 

przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Program musi zawierać informację 

o zawodach, kwalifikacjach, stan pracy, predyspozycji zawodowej. W kolejnych latach treści 

programowe zostaną określone w Rozporządzeniu MEN. 

17. Dyrektor tworzy zespół składający się z nauczycieli i specjalistów pracujących z 

uczniem/dzieckiem. 

18. Zespół planuje i koordynuje udzielanie uczniom/dzieciom w szkole pomocy 

psychologiczno– pedagogicznej. 

19. Pracę zespołu koordynuje wyznaczona przez dyrektora osoba. 

20. Do zadań zespołu należy: 

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń/dziecko wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w 

tym szczególne uzdolnienia; 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy. 

21. Dyrektor niezwłocznie na piśmie informuje rodziców dzieci o ustalonych dla nich formach, 

sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

22. Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej opracowuje dla ucznia/dziecka plan 

działań wspierających zgodnie z odrębnymi przepisami. 

23. Rodzice mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. O terminie spotkania zespołu dyrektor 

informuje rodziców ucznia/dziecka. 

24. Zespół opracowuje i realizuje indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 

25. Zadania pedagoga, psychologa. Do zadań nauczycieli należy prowadzenie działań 

pedagogicznych mających na celu: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów/dzieci, w tym szczególnie uzdolnionych; 

2) planowanie sposobów zaspokajania potrzeb, w tym: 

a) w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i 

oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)  

b) w kl. I-III szkoły podstawowej – obserwację i testy psychologiczne mające na celu 

rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.  

3) informowanie dyrektora o konieczności objęcia ucznia/dziecka pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną. 

26. Zadania nauczycieli:  

1) uczestniczą w pracach „zespołu” powoływanego przez dyrektora ds. pomocy  psychologiczno 

– pedagogicznej; 
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2) opracowują indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

27. Zadania logopedy: 

1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów/dzieci, w tym mowy 

głośnej i pisma; 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy 

logopedycznej poszczególnym uczniom/dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy 

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem/dzieckiem; 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów/dzieci, w 

zależności od rozpoznawanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia/dziecka. 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI 

§ 3c. 

 

1. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie 

zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i 

możliwości edukacyjnych. 

2. Uczeń może realizować indywidualny program nauki na każdym etapie edukacyjnym i w 

każdym typie szkoły. 

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki może być udzielone po upływie co najmniej 

jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia. 

4. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

5. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i 

oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych 

osiągnięciach ucznia. 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia 

na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje 

indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego 

kierunkiem. 

7. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze 

szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy. 

8. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program nauki w przypadku pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

9.  Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program nauki, wyznacza 

uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków. 

10. Uczeń realizujący indywidualny program nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia 

edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części 

we własnym zakresie. 

 

INDYWIDUALNY TOK NAUKI 

§ 3d.  
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1. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej 

klasy. 

2. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego 

program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w 

czasie całego roku szkolnego. 

3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

4. Uczeń może realizować indywidualny tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym 

typie szkoły. 

5. Zezwolenie na indywidualny tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego 

roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia. 

6. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

7. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i 

oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych 

osiągnięciach ucznia. 

8. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

9.  Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny tok nauki, wyznacza uczniowi 

nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków. 

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne 

do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia 

edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we 

własnym zakresie. 

 

ORGANA SZKOŁY 

§ 4. 

 

Organami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego są: 

1) dyrektor  

2) rada pedagogiczna 

3) rada rodziców 

4) samorząd uczniowski 

 

DYEREKTOR SZKOŁY 

§ 5. 

 

1. Dyrektor w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności 

sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno - 

wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno – gospodarczej placówki, a w szczególności 

realizuje zadania: 



17 

 

1) racjonalne planowanie i organizowanie pracy zgodnie z potrzebami dzieci i uczniów, 

środowiska, zasadami higieny umysłowej, ładu, porządku i dyscypliny, sprawuje opiekę nad 

uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne 

działanie prozdrowotne, 

2) odpowiada za poziom i wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, 

3) sprawując wewnętrzny nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania: 

a) opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, 

ustalając sposób jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników, 

b) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły, 

c) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy 

szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,  

d) przekazuje raport o jakości pracy szkoły radzie szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców 

i samorządowi uczniowskiemu, 

e) opracowuje program rozwoju szkoły, wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły,  

f) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad 

określonych odrębnymi przepisami. 

4) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli, 

5) realizuje zadania wynikające z polityki oświatowej kuratora oświaty i organu prowadzącego, 

6) przedkłada radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku szkolnego, wnioski i 

uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu, 

7) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów 

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, który będzie obowiązywał w danym roku 

szkolnym, 

8) dopuszcza, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, do użytku w szkole przedstawiony 

przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego i programy 

nauczania, stanowiące szkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego i nauczania, 

9) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji, 

10) wstrzymuje wykonanie sprzecznych z przepisami prawa uchwał i wniosków 

podejmowanych przez organy wewnętrzne szkoły, o wstrzymaniu niezwłocznie zawiadamia 

organy: prowadzący i sprawujący nadzór, 

11) tworzenie właściwej atmosfery pracy, opartej na zasadach wzajemnej życzliwości i 

szacunku, 

12) zaspokojenie kulturalnych i zdrowotnych potrzeb dzieci i uczniów oraz organizowanie ich 

czasu wolnego w ramach programowej działalności placówki, 

13) zapewnienie dzieciom, uczniom i nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego należytych warunków higieniczno – sanitarnych, bezpieczeństwa i opieki na 

terenie przedszkola i szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych poza obiektami, 

14) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

rodziców i radę pedagogiczną, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a 

także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,  

15) dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników, wychowawcą i opiekunem 

dzieci, kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, uczestniczy w pracach rady 

rodziców, reprezentuje placówkę na zewnątrz, 
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16) dyrektor decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania, przyznawania nagród dyrektora 

nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym i obsługowym zgodnie z zatwierdzonym 

regulaminem, stosuje kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy w stosunku do wszystkich 

pracowników szkoły, prowadzi sprawy osobowe i socjalne pracowników szkoły,  

17) występowanie do innych organów z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników 

administracyjnych i obsługowych, 

18) dyrektor placówki w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą 

rodziców, samorządem uczniowskim i związkami zawodowymi oraz z organizacjami i 

instytucjami środowiskowymi, 

19) współdziała z organem prowadzącym w zakresie ustalonym odnośnymi przepisami, w tym 

głównie sprawach administracyjnych i finansowych, 

20) współdziała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i odpowiada za właściwą organizację i 

przebieg egzaminu w klasie VIII, 

21) dyrektor sprawuje kontrolę spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

oraz obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

22) podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami, 

22a) współpracuje z osobami / instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej 

realizacji tej opieki, 

22b) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, 

23) pozostałe wynikające z ustaw i rozporządzeń. 

2. Dyrektor stwarza warunki bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o 

podejmowanych i planowanych działaniach w następujący sposób: 

1) poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim lub w 

zeszycie zarządzeń, 

2) ważne i pilne informacje dla nauczycieli przekazywane są poprzez książkę zarządzeń, 

3) na posiedzeniach rady pedagogicznej, 

4) na ogólnoszkolnych zebraniach rodziców, 

5) na zebraniach „trójek klasowych”, 

6) na tablicy ogłoszeń samorządu uczniowskiego, 

7) na zebraniach samorządu uczniowskiego, 

8) na apelach szkolnych. 

3. Dyrektor w oparciu o zarządzenie MEN określa i podaje do wiadomości nauczycieli, rodziców 

i uczniów szczegółowy kalendarz rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich. Przedszkole funkcjonuje 

przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący. 

4. (uchylony) 

5. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel wyznaczony przez 

organ prowadzący szkołę. 

6. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym zatrudnia pracowników młodocianych do 

odbycia praktycznej nauki zawodu. Współpracuje ze szkołami wyższymi i zawodowymi w 

sprawie organizacji praktyk studenckich i uczniowskich. 
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RADA PEDAGOGICZNA 

§ 6. 

 

1. Rada pedagogiczna jest wewnętrznym organem szkoły powołanym do rozpatrywania 

oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem statutowej działalności szkoły, a 

zwłaszcza związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą. Zasady 

organizacji pracy rady pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa regulamin rady 

pedagogicznej 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole i 

przedszkolu. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. W zebraniach rady 

pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji, 

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

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia uczniów z listy, 

6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

2) projekt planu finansowego szkoły, składanego przez Dyrektora, 

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

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

wykonywanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

5. Szczegółowe zasady organizacji pracy rady pedagogicznej, zakres i formy jej działania 

określa regulamin pracy rady pedagogicznej. 

6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie (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, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady 

pedagogicznej. 

7. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
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RADA RODZICÓW 

§ 7. 

 

1. W szkole działa rada rodziców, która stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów. 

2. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego, wybrany w 

tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach 

jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady 

rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem zespołu. 

4. W celu wspierania statutowej działalności szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa 

regulamin rady rodziców. 

5. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy: 

1) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły; 

3) (uchylony) 

6. Do kompetencji opiniujących rady rodziców należy: 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

szkoły; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

3) wyrażanie opinii w sprawie oceny nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu 

zawodowego. 

7. Ponadto rada rodziców: 

1) wyraża zgodę na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację,  

2) pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 

3) współpracuje ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy, 

4) udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu, organizacjom młodzieżowym i społecznym 

działającym w szkole,  

5) występuje do dyrektora szkoły w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów 

nieobowiązkowych, 

6) występuje do dyrektora z wnioskiem w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela. 

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. Rada rodziców deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora szkoły. 

10. Rada rodziców deleguje swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego 

przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

11. Rada Rodziców uchwala swój regulamin corocznie. 

12. W przedszkolu działa rada rodziców, która stanowi trzyosobową reprezentację ogółu 

rodziców dzieci. Rada rodziców uchwala corocznie regulamin swojej działalności, w którym 
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określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb 

przeprowadzania wyborów do rady rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem 

zespołu. W celu wspierania działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

13. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.  

14. Ponadto rada rodziców wyraża opinię w sprawie oceny nauczyciela ubiegającego się o 

wyższy stopień awansu zawodowego oraz może delegować swojego przedstawiciela do Zespołu 

Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od 

oceny pracy. 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

§ 8. 

 

1. W Zespole Szkolno - Przedszkolnym działa samorząd uczniowski, który tworzą uczniowie 

klas I – VIII. 

2. Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantem uczniów wobec dyrektora, rady 

pedagogicznej i rady rodziców. 

3. Zasady wybierania i działalności organów samorządu uczniowskiego określa regulamin 

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

4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz 

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

realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z zestawem szkolnych programów nauczania, szkolnym 

programem wychowawczym oraz wymaganiami szkoły, 

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 zaspakajania własnych zainteresowań,  

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania, w porozumieniu z dyrektorem, działalności kulturalnej, oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

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

wolontariatu. 

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

§ 9. 

 

1. Organy wewnętrzne szkoły zobowiązane są do współdziałania z zachowaniem prawa do 

swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych 

ustawą – Prawo oświatowe. 

2. Organy wewnętrzne szkoły – przewodniczący przekazują dyrektorowi w formie pisemnej 

treść wniosków, których realizacja wymaga współdziałania różnych organów i informują się 

nawzajem o projektach zmian w regulaminach ich działalności. 
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3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przekazania wniosku wskazanym adresatom celem 

rozpatrzenia. 

4. Organ (adresat), który otrzymał wniosek zobowiązany jest do przekazania w formie pisemnej 

odpowiedzi z informacją z zajętym stanowisku. 

5. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły: 

1) dyrektor szkoły przedstawia pracownikom pedagogicznym i pracownikom obsługi kryteria 

wymagań i zakres obowiązków, 

2) sprawy sporne między dyrektorem a nauczycielami oraz między nauczycielami rozpatrywane 

są na forum rady pedagogicznej, 

3) w miarę potrzeby korzysta się z pomocy ze strony związków zawodowych, 

4) dyrektor zgłasza niemożliwość rozwiązania konfliktu organowi prowadzącemu szkołę, 

5) rozpatrywanie sytuacji spornych między dyrektorem a pracownikami obsługi regulują 

przepisy Kodeksu Pracy, 

6) sprawy sporne między uczniami rozpatrywane są z udziałem wychowawcy na forum zespołu 

klasowego a następnie przez samorząd uczniowski, 

7) rozstrzyganie konfliktów między uczniem a nauczycielem odbywa się za pośrednictwem 

wychowawcy a następnie dyrektora szkoły, 

8) sprawy sporne między samorządem uczniowskim i radą pedagogiczną oraz sprawy sporne 

między radą pedagogiczną i radą rodziców rozstrzyga dyrektor szkoły, 

9) do rozwiązywania trudnych sporów i konfliktów powołuje się komisję w składzie: 

przewodniczący organów szkoły i po dwóch przedstawicieli organów, 

10) strona rozstrzygająca konflikt jest zobowiązana przeprowadzić postępowanie wyjaśniające 

w ciągu 14 dni od otrzymania informacji. 

6. 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. 

7. 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 szkoły i rady rodziców. 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 10. 

 

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

arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora do dnia 21 kwietnia każdego roku. 

Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności:  

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) dla poszczególnych oddziałów: 

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

prowadzonych w grupach, 

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

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 
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d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

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

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

edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją 

o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych 

przez poszczególnych nauczycieli; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

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

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

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

wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i innych nauczycieli; 

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Przedszkole może być jedno- lub 

wielodziałowe. 

4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu powinna wynosić nie więcej niż 20, w 

tym nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych.  

6. Oddział można dzielić na grupy z języków obcych nowożytnych, zajęć komputerowych i 

informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 5. 

7. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych nowożytnych, zajęć 

komputerowych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas 

ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 

8. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 

uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 5, można dokonywać za zgodą 

organu prowadzącego szkołę. 

9. Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 26 

uczniów. 

10. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

11. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

12. (uchylony) 

13. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, 

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 9. 

14. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 
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1) pomieszczeń do nauki, 

2) zespołu urządzeń sportowych, 

3) szatni szkolnej, 

4) świetlicy, 

5) stołówki,  

6) gabinetu pielęgniarki szkolnej, 

7) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych. 

15. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców 

lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę. 

16. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w 

świetlicy nie powinna przekraczać 25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela. 

17. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy szkolnej określa jej regulamin zatwierdzony 

przez dyrektora szkoły. 

18. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. 

 

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY ZE STOWARZYSZENIAMI LUB 

INNYMI ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

§ 10a. 

 

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

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

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców.  

3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej. 

4. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności. 

5. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów szkoły w 

miarę możliwości. 

6. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach 

wewnętrznych szkoły. 

 

ORGANIZACJA WOLONTARIATU SZKOLNEGO  

§ 10b. 

 

1. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-wychowawcza i 

opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i metodycznym Dyrektora 

szkoły. 

2. Cele i sposoby działania: 

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych; 
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3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego; 

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich 

umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 

6) promocja idei wolontariatu w szkole. 

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych 

może sprawować wolontariusz. 

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 

zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły. 

5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 

odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich 

kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

§ 10c. 

 

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Misją biblioteki jest zapobieganie analfabetyzmowi 

funkcjonalnemu, przygotowanie do twórczego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.  

2. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

3. Biblioteka jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały 

biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych).  

4. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do 

samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania po przez 

różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez nauczyciela. 

5. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały 

ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

6.  Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów. 

7. Zbiory biblioteki są udostępniane dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz innym 

mieszkańcom miejscowości położonych w obwodzie szkoły. 

8. Do zbiorów bibliotecznych należą: 

1) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, 

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, 

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

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe, 

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży, 

6) czasopisma ogólnopedagogicznej i metodyczne dla nauczycieli, 

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne, 

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

9) zbiory multimedialne, 

10) materiały regionalne i lokalne. 
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9. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele: 

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów, 

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

3) wdrażanie do poszanowania książki, 

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym, 

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

6) współdziała z nauczycielami, 

7) rozwija życie kulturalne szkoły, 

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli, 

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. 

10) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki. 

11. Zadania biblioteki szkolnej: 

1) popularyzacja nowości bibliotecznych, 

2) statystyka czytelnictwa, 

3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu 

informacyjnego, 

4) komputeryzacja biblioteki, 

5) renowacja i konserwacja księgozbioru, 

6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym, 

7) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców, 

8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy. 

9) Wykształcenie u uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, 

przetwarzaniem i tworzeniem informacji. 

12. Biblioteka pełni funkcje: 

1) kształcąco-wychowawczą poprzez: 

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 

b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 

c) kształcenie kultury czytelniczej, 

d) wdrażanie do poszanowania książki, 

e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 

a) współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, w 

tym świetlicowych, 

b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 

c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 

13. Materiały dydaktyczne powinny być ewidencjonowane, opracowywane i gromadzone w 

odpowiednich warunkach w bibliotece szkolnej. 

14. Pomieszczenie biblioteki szkolnej zapewnia udostępnienie zbiorów na miejscu, ich 

wypożyczenie oraz prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego.  

15. Godziny pracy biblioteki są corocznie dostosowywane przez Dyrektora Szkoły do 

tygodniowego planu zajęć – tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas 

zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki podane są do publicznej 

wiadomości na drzwiach wejściowych do biblioteki. 
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16. Biblioteka w szczególności podejmuje działania związane z:  

1) rozbudzaniem i rozwijaniem potrzeb i zainteresowań czytelniczych; 

2) przygotowaniem do korzystania z różnych źródeł informacji; 

3) kształtowaniem kultury czytelniczej,  

4) udzielaniem pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

5) przygotowaniem do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym; 

6) doskonaleniem umiejętności uczenia się; 

7) otaczaniem opieką uczniów szczególnie uzdolnionych; 

8) pomocą uczniom mającym trudności w nauce;  

9) ewidencją materiałów bibliotecznych, polegającą na ujęciu wpływów i ubytków w sposób 

umożliwiający identyfikację tych materiałów oraz na ujęciu ilościowym i wartościowym ich 

stanu z zachodzącymi w nim zmianami. 

17. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz 

instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:  

1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;  

2) wymiany doświadczeń i informacji, z zastrzeżeniem zachowania zasad przetwarzania 

informacji i danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym 

dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub 

pozyskaniem;  

18. Zasady współpracy biblioteki z:  

1) uczniami:  

a) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,  

b) rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez 

rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy,  

c) informowanie o zbiorach, doradzanie,  

d) prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów w  

bibliotece,  

e) pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji,  

f) opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni;  

2) nauczycielami:  

a) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,  

b) konsultowanie tematyki i terminów lekcji bibliotecznych,  

c) informowanie o stanie czytelnictwa indywidualnego i klasowego,  

d) rozpoznawanie potrzeb nauczycieli poprzez rozmowy indywidualne i ankiety,  

e) informowanie o nowych zbiorach w bibliotece,  

f) współpraca z Radą Pedagogiczną (udział z zebraniach RP, udział w pracy WDN);  

3) rodzicami:  

a) udostępnianie zbiorów do domu i w czytelni,  

b) rozpoznawanie potrzeb w trakcie odwiedzin w bibliotece,  

c) informowanie o lekturach szkolnych, nowościach wydawniczych, wydawnictwach 

psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych,  

d) nieodpłatne przyjmowanie książek z prywatnych zbiorów do księgozbioru szkolnego;  

4) innymi bibliotekami:  

a) korzystanie z ofert, wymiana informacji i współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć 

(konkursy, warsztaty, wykłady i in.),  
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b) uzupełnianie zasobów księgozbioru o brakujące pozycje na zasadach wypożyczania 

międzybibliotecznego.   

19. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 

1) właściwą obsadę personalną; 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów 

bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

20. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują: 

1) w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów, 

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i 

tekstowych, 

c) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach, 

d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie, 

e) prowadzenie różnych form informacji o książkach, 

f) przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników 

g) informacji w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w    miarę 

możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych, 

h) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk 

czytania i uczenia się, m.in. poprzez: 

- spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej, 

- czytanie dzieciom bajek, lektur, książek przez bibliotekarza, 

- prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z 

uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka; 

i) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną, m.in. 

poprzez: 

- informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 

- prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i 

pokazów, 

- organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych,  

- aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy; 

j) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne 

imprezy czytelnicze), umiejętności korzystania z informacji, 

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

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

2) w zakresie pracy organizacyjnej: 

a) gromadzenie i ewidencję zbiorów, 

b) konserwację i selekcję zbiorów, 

c) opracowanie biblioteczne zbiorów, 

d) organizację warsztatu informacyjnego, 
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e) organizację udostępniania zbiorów. 

3) w zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego: 

a) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców o 

czytelnictwie uczniów, 

b) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie 

uczniów do udziału w imprezach czytelniczych. 

21. Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych warunków do 

zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz 

wspomaganie procesu budowania jakości pracy szkoły. 

22. Nauczyciel bibliotekarz jest zobligowany do systematycznego podnoszenia swoich 

kompetencji. 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 

§ 11. 

 

1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy. 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 Karty 

Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić 

dyrektorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

3. Nauczyciele mogę tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły 

problemowo-zadaniowe. 

4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.  

Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji 

określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników 

odpowiednio szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące 

pracownikami tej szkoły. 

4a. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie 

pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady 

pedagogicznej. 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół wychowawczy, którego 

zadaniem jest w szczególności: 

1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w 

miarę potrzeb, 

2) współtworzenie z wychowawcą planu wychowawczego klasy w oparciu o założenia 

programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 

3) planowanie wspólnych działań związanych z realizacją projektów między przedmiotowych 

np. projektów edukacyjnych, wycieczek, zielonych szkół i innych. 

6. Nauczyciele zgodnie ze swoją specjalnością pracuję w zespołach przedmiotowych: 

1) edukacji wczesnoszkolnej, 

2) humanistyczno – lingwistycznym, 

3) matematyczno – przyrodniczym. 

7. Zadaniami programowymi zespołów przedmiotowych są: 

1) analizowanie realizowanych programów nauczania i podręczników, 

2) współpraca przy tworzeniu rozkładów nauczania, indywidualnych programów nauki, 

programów własnych, organizowaniu i wdrażaniu innowacji pedagogicznych, 
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3) podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez różne formy samokształcenia, wspieranie 

nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego. 

8. Zespół nauczycielski opracowuje swój plan pracy i przedstawia go dyrektorowi. 

9. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

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

obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

10. Nauczyciele wybierają program wychowania przedszkolnego, program nauczania do danych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny oraz podręczniki 

lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe spośród programów i podręczników 

dopuszczonych do użytku szkolnego. Szczegółowe procedury znajdują się w odrębnym 

dokumencie. 

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

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 

dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są 

obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela 

uprawnienia zostaną naruszone. 

12. Do podstawowych zadań nauczyciela należy: 

1) prawidłowa realizacja programu edukacyjnego szkoły i dążenie do osiągania jak najlepszych 

wyników, 

2) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych ucznia, 

4) udział w zebraniach rady pedagogicznej oraz realizowanie jej uchwał, 

5) pełnienie dyżurów przed zajęciami do ich zakończenia zgodnie z harmonogramem i 

obowiązującymi zasadami – sprawowanie dozoru nad uczniami – regulamin dyżurów, 

6) zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych jego opiece uczniów poprzez: 

a) sprowadzanie uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej przez nauczyciela 

prowadzącego te zajęcia (przekazanie uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej), 

b) sprawdzenie przez wychowawców klas I – III, czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie 

z oświadczeniami rodziców, 

c) przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć 

obowiązkowych i nieobowiązkowych ujętych planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły 

(planem zajęć), 

d) sprawdzenie listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzenie tego w 

dziennikach zajęć, 

e) organizowanie zajęć poza terenem szkoły i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami 

(złożenie odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia dyrektorowi), 

f) przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych wyjść i 

wycieczek, 

7) udział w organizowanych przez szkołę szkoleniach (w tym szkoleniach bhp), 

8) troska o warsztat pracy oraz estetykę przydzielonych gabinetów lub pracowni, 

9) obiektywna ocena uczniów, 

10) doskonalenie zawodowe, 
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11) informowanie rodziców z inicjatywy własnej i na każde żądanie o wynikach i postępach w 

nauce, 

12) systematyczna współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. 

13. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z 

zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychować młodzież i dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

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

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

14. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności 

pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym 

oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

15. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

1) organizowanie i kierowanie pracą wychowawczą w przydzielonym oddziale (klasie), 

2) inspirowanie działań zespołowych i indywidualnych uczniów, 

3) rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami 

społeczności szkolnej, 

4) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego, 

5) otaczanie indywidualna opieką każdego ucznia, 

6) współdziałanie z nauczycielami i pedagogiem w celu koordynacji działalności dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej, 

7) stały kontakt z rodzicami ucznia, wymiana spostrzeżeń i informacji dotyczących wyników 

wspólnych działań wychowawczych, 

8) informowanie rodziców o wymaganiach programowych szkoły oraz kryteriach ocen, 

9) informowanie rodziców o wynikach klasyfikacji, 

10) organizowanie nie rzadziej niż raz na kwartał zebrań klasowych z rodzicami, 

11) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego. 

16. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczo-opiekuńczej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

17. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację: 

1) teczka wychowawcy klasy. 

18. Teczkę wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. za jego prowadzenie 

odpowiada wychowawca klasy. Wychowawcy klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele 

prowadzący zajęcia w całym oddziale lub grupach. 

19. Teczka wychowawcy klasy zawiera: 

1) listę uczniów w oddziale, 

2) plan pracy wychowawczej na I i II okres, 

3) sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczego w poszczególnych 

okresach szkolnych, 

4) życzenie rodziców (prawnych opiekunów) o organizację nauki religii/etyki, 
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5) sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, 

6) zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia i wizualizację, 

7) zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach wyrównawczych, wycieczkach, 

socjoterapeutycznych oraz innych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

organizowanej przez szkołę, 

8) oświadczenia rodziców odnośnie dowożenia, dochodzenia do szkoły, 

9) tematykę zebrań z rodzicami, 

10) listy obecności rodziców na zebraniach, 

11) kontakty indywidualne z rodzicami 

12) usprawiedliwienia, 

13) karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów, 

14) karty samooceny zachowania ucznia, 

15) karty proponowanych ocena zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy, 

16) przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych, 

17) informacje do OKE. 

20. Teczka wychowawcy klasy przetrzymywana jest w pokoju nauczycielskim wraz z 

dziennikiem lekcyjnym oddziału. 

21. Teczka wychowawcy klasy podlega archiwizacji wg zasad dla grupy B-5. 

22. Teczka wychowawcy klasy jest własnością szkoły. 

23. Za zgodą organu prowadzącego szkoła może zatrudnić pedagoga szkolnego. 

24. Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) koordynacja pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych poradni 

specjalistycznych w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom w szkole, 

2) opiniowanie wniosków uczniów lub rodziców (opiekunów) w sprawach dotyczących 

realizacji obowiązku szkolnego, 

3) prowadzenie dziennika pedagoga według zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami, 

4) prowadzenie teczek indywidualnych uczniów zawierających dokumentację prowadzonych 

zadań czynności uzupełniających, 

25. Do zadań nauczycieli – wychowawców świetlicy należy: 

1) organizowanie i prowadzenie zajęć świetlicowych, 

2) troska o estetykę pomieszczeń świetlicy, 

3) opieka nad uczniami podczas spożywania posiłków, 

4) współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami (opiekunami) dzieci. 

26. Zadania pozostałych pracowników szkoły określają szczegółowe zakresy czynności ustalone 

przez dyrektora szkoły. Do zadań związanych z bezpieczeństwem należy: 

1) informowanie o zauważonych zagrożeniach, 

2) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem, 

3) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych. 

27. W szkole powołuje się koordynatora ds. bezpieczeństwa. 

28. Do zadań koordynatora w szczególności należy: 

1) integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych w zakresie bezpieczeństwa, 

2) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego rocznego planu 

pracy szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktyki, 
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3) udzielanie pomocy nauczycielom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami 

(policja, straż miejska, straż pożarna) oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania 

problemów dzieci i młodzieży, 

4) promowanie problematyki bezpieczeństwa w szkole. 

 

DZIECI PRZEDSZKOLNE 

§ 12. 

 

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczego i dydaktycznego zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) czynnego udziału we wszystkich formach procesu dydaktyczno- wychowawczego, 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania, 

4) bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, ubezpieczenia w wybranej firmie 

ubezpieczeniowej za zgodą rodziców, 

5) poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego, 

6) ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 

ochrony i poszanowania jego godności osobistej, 

7) respektowanie jego praw zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, 

8) nie stosowanie żadnych zabiegów medycznych na terenie przedszkola. 

2. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest: 

1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii, 

1) szanowanie odrębności każdego kolegi, 

2) przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej, 

3) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności, 

4) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów, 

5) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, 

6) kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych, 

7) przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur, 

8) zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek, 

9) pomaganie słabszym kolegom, 

10) przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno. 

3. Nagradzamy za: 

1) podporządkowanie się umowom, zasadom wspólnie ustalonym, 

2) za bezinteresowną pomoc słabszym, 

3) za wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania (uwzględniając możliwości dziecka), 

4) za bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków (np. dyżury), 

4. Formy nagród: 

1) pochwała wobec grupy, 

2) pochwała indywidualna, 

3) pochwała przed rodzicami, 

4) pochwała w postaci naklejki („odznaka”, „order”), 

5) powierzanie ról i zadań. 

6) atrakcyjne spędzanie czasu np. zabawa w grupie według pomysłu dziecka. 
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5. Kary stosujemy za: 

1) nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm współżycia w grupie i przedszkolu, 

2) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych, 

3) agresywne zachowanie skierowane na dorosłych, dzieci i przedmioty (lub przeszkadzanie 

innym z zabawie), 

4) niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych dzieci. 

6. Formy kar: 

1) kary naturalne – bezpośrednie następstwo winy np. zabawa wodą – mokre ubranie, o ile nie 

zagraża to bezpieczeństwu dziecka, 

2) słowne upominanie czyli rozmowa (przypominanie obowiązujących zasad), tłumaczenie 

dziecku aby skłonić go do autorefleksji, 

3) poinformowanie rodziców o przewinieniu, 

4) odsunięcie na krótki czas od zabawy (w atmosferze spokoju, szacunku i rzetelnej informacji 

dotyczącej czynu, a nie uderzające w charakter i godność dziecka), 

5) upominanie wobec grupy, 

6) naklejka np. obrazek ze smutną buzią. 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 13. 

 

1. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku 6 lat. Dzieci te objęte są 

obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, realizując podstawy programowe 

wychowania przedszkolnego. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia 

specjalnego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną wychowaniem przedszkolnym może 

być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

2. Do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym 

roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci w 

stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

2a. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

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

nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. 

3. Dziecko podlegające obowiązkowi szkolnemu jest zapisywane w księdze ewidencji dzieci z 

rocznym wyprzedzeniem. 

4. Uczeń ma prawo do: 

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

umysłowej, 

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

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, demoralizacją i innymi 

przejawami patologii społecznej oraz ochronę poszanowania jego godności, 

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4) stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym 
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okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe 

może być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z 

zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to 

stypendium, 

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

6) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także 

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

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w 

nauce, 

9) pomocy w przypadku trudności w nauce, 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i z pomocy w zakresie 

profilaktyki uzależnień, 

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, pomocy naukowych, księgozbioru, 

12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w 

organizacjach działających w szkole, 

13) powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie pisemnych prac kontrolnych. W 

ciągu dnia nie może być więcej niż jedna praca kontrolna, a w ciągu tygodnia nie więcej niż 

dwie prace, 

14) zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą o 

wyjaśnienie, wskazanie materiałów źródłowych i pomoc w ich rozwiązaniu. 

5. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień statutu szkoły, 

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły, 

4) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 

5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

6) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych osób, 

7) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, a ewentualne nieobecności na 

zajęciach usprawiedliwiać w ciągu 5 dni, 

8) w stosunku do rówieśników być koleżeńskim, życzliwym, pomagać słabszym, przeciwdziałać 

przejawom przemocy i brutalności a także zarozumialstwa, zapobiegać innym ujemnym cechom 

charakteru, 

9) poznawać, szanować i chronić przyrodę, 

10) dbać o dobre imię klasy, szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać 

jej tradycje, 

11) przestrzegać ustaleń władz szkolnych, 

12) dbania o schludny wygląd oraz noszenia jednolitego stroju, ustalonego wraz z radą rodziców 

na dzień powszedni i na uroczystości szkolne, 

13) dostosowania się do zakazu używania w czasie zajęć telefonu komórkowego (obowiązek 

wyłączenia aparatu). 

6. Jednolity strój. 
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1) Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady 

pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady 

pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku 

złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu 

uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego 

stroju. 

2) Wniosek, o którym mowa w pkt 1, dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 

miesiące. 

3) Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w pkt 1, ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą 

rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. 

4) Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego 

stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej określić 

sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego 

jednolitego stroju. 

5) W szkołach, w których nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego 

stroju, statut szkoły określa zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły. 

6) Do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje się odpowiednio 

przepisy pkt 1 i 2. 

7. Społeczność szkolna nagradza uczniów: 

1) pochwałą na apelu szkolnym, 

2) listem pochwalnym rady pedagogicznej, 

3) nagrodą rzeczową. 

7a. Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub za 

pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu. Odwołanie od 

przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych wyjaśnień oraz prośby o 

ponowne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie. 

O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej. Podjęta przez dyrektora 

szkoły decyzja jest ostateczną. 

8. Za nieprzestrzeganie statutu społeczność szkolna karze ucznia: 

1) upomnieniem lub naganą wobec klasy, 

2) upomnieniem lub naganą wobec szkoły, 

3) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu się ucznia (decyzję o 

powiadomieniu i jego realizację podejmuje wychowawca klasy), 

4) zawieszeniem w prawach do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 

9. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od kary wymierzonej w ust. 8 za 

pośrednictwem wychowawcy do dyrektora szkoły. 

10. Dyrektor szkoły po zbadaniu sprawy i zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego może 

karę utrzymać lub zawiesić. 

11. Dyrektor szkoły ostateczną decyzję podejmuje w ciągu 2 tygodni od złożenia odwołania. 

Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające, którego wynik przedstawia 

zainteresowanemu uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) wraz z informacją o 

uchyleniu bądź podtrzymaniu kary.  
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12. W przypadku, gdy uczeń notorycznie narusza obowiązki statutowe i żadne środki 

dyscyplinujące nie są w stanie zmienić jego postępowania, dyrektor szkoły może wystąpić do 

kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły. 

13. Decyzja kuratora oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły jest ostateczna. 

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY 

§ 14. 

 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do;  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;  

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;  

4) informowanie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie 

której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w ust. 

5);  

5) obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie 

odpowiednio do przedszkola lub szkoły: 

a) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy 

bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy 

administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 

b) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.  

2. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 

przedszkolem lub szkołą oraz określić warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność 

uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny 

lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas 

danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych 

przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku 

szkolnego lub nauki. 

3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na 

podstawie zezwolenia dyrektora, o którym mowa w ust. 2 są obowiązani do zapewnienia dziecku 

warunków nauki określonych w tym zezwoleniu. 

4. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w 

obwodzie tej szkoły, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą 

na terenie tej gminy; prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku 

nauki. 

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są 

obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;  

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;  
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3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, 

w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób 

określony w ust. 1 pkt 5);  

4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w ust. 2.  

6. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. Przez niespełnienie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność 

w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w 

przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole 

podstawowej. 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE 

§ 14a. 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

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: 

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w 

przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć. 

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

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 

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

4. Ocenianie uczniów ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

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

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć; 

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

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
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3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

INFORMOWANIE RODZICÓW NA POCZĄTKU ROKU 

§ 14b. 

 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych. 

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

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie 

otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania. 

3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, 

bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ 

§ 14c. 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom. 

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia 

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 
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3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – 

na podstawie tej opinii; 

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

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 

4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 

ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej. 

5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane 

kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych 

etapach edukacyjnych. 

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

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

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

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

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast 

oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

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

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

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego 

nowożytnego.  

10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

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

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

UZASADNIANIE OCENY I WGLĄD DO PRAC 

§ 14d. 

 

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 
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2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.  

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi. 

4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia; 

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację 

dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą 

oceniania ucznia. 

 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 

§ 14e. 

 

1. Klasyfikowanie śródroczne w klasach I – III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny 

zachowania, z wyjątkiem oceny z religii, w okresie od pierwszego dnia nauki w danym roku 

szkolnym do ostatniego dnia miesiąca stycznia z  uwzględnieniem czasu rozpoczęcia i trwania 

ferii zimowych. 

2. Opisowa ocena klasyfikacyjna powinna zawierać informacje dotyczące poziomu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia i jego postępów, a w szczególności dotyczące: 

1) rozwoju umiejętności w zakresie: 

a) czytania, 

b) mówienia i słuchania, 

c) pisania, 

d) liczenia, 

e) obserwacji i oceny zjawisk przyrodniczych oraz zachowań społecznych; 

2) rozwoju umiejętności artystyczno – technicznych; 

3) rozwoju fizyczno – ruchowego; 

4) rozwoju emocjonalno – społecznego; 

5) propozycje działań edukacyjnych. 

Szczegółowe kryteria oceny opisowej ustalają nauczyciele. 

3. Klasyfikowanie śródroczne począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych w skali ustalonej w ust. 11 oraz oceny zachowania w skali ustalonej w 

ust. 18 w okresie od pierwszego dnia nauki w danym roku szkolnym do ostatniego dnia miesiąca 

stycznia z uwzględnieniem czasu rozpoczęcia i trwania ferii zimowych. 

4. Klasyfikowanie roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej 

oceny zachowania, z wyjątkiem oceny z religii. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna 
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uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań 

określonych w podstawie programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 

związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

5. Klasyfikowanie roczne począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. 

6. O przewidywanym dla ucznia rocznym (śródrocznym) stopniu niedostatecznym i o 

przewidywanej ocenie nagannej zachowania nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

(wychowawca) jest zobowiązany poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. W przypadku 

grożącej oceny niedostatecznej nauczyciel wspólnie z pedagogiem i wychowawcą ustala sposób 

poprawy oceny, dokumentując działania na odrębnym druku oraz podaje uczniowi warunki jej 

poprawienia. 

7. Na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są 

zobowiązani poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla 

niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Przewidywane śródroczne i 

roczne oceny klasyfikacyjne wpisuje się do dziennika lekcyjnego w osobnej kolumnie 

„przewidywana ocena”. 

8.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona  

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

10. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a 

ocenę z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej 

klasy oraz ocenianego ucznia. 

11. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy IV ustala się w stopniach 

według następującej skali: 

Stopień Oznaczenie cyfrowe 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający 2 

niedostateczny 1 
 

12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania. 

13. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom; 
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8) udział ucznia w wolontariacie. 

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

15. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

16. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: 
 

Stopień Oznaczenie cyfrowe 

wzorowe wz 

bardzo dobre bdb 

dobre db 

poprawne pop 

nieodpowiednie ndp 

naganne ngn 
 

Z zastrzeżeniem:  

1) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi,  

2) 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. 

 

OCENIANIE BIEŻĄCE 

§ 14f. 

 

1. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem ciągłym i systematycznym 

dokonywanym w różnych formach zapewniających osiągnięcie celów wewnątrzszkolnego 

oceniania, w tym m.in. na podstawie: 

1) umiejętności i wiadomości ucznia nabytych w procesie nauczania i uczenia się,  

2) systematyczności pracy ucznia, 

3) indywidualnych możliwości ucznia, 

4) umiejętności współpracy w grupie, 

5) zaangażowania i kreatywności ucznia,  

6) umiejętności prezentowania wiedzy, 

7) aktywności ucznia, umiejętności wyciągania logicznych wniosków, 

8) ustnych wypowiedzi uczniów, 

9) pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych podczas szkolnych zajęć edukacyjnych, 

10) pisemnych i ustnych ćwiczeń wykonywanych w domu, 

11) ćwiczeń praktycznych wykonywanych podczas zajęć edukacyjnych, 

12) wytworów twórczości dziecięcej, 

13) pisemnych sprawdzianów i prac klasowych. 

2. W klasach I – III ocenianie bieżące obejmuje umiejętności zawarte z dziennikach lekcyjnych. 

Jest ono wyrażone cyfrowo według skali, o której mowa w ust. 3. 
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3. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali: 
 

Stopień Oznaczenie cyfrowe 

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający 2 

niedostateczny 1 
 

4. Ustala się następujące zasady oceniania: 

1) zapis w dzienniku (w rubryce) zakresu materiału, z którego została wystawiona ocena, 

2) jawność oceniania, 

3) systematyczność oceniania, 

4) formy oceniania: prace klasowe (godzinne), testy, sprawdziany 15-20 min, odpowiedzi ustne, 

aktywność na lekcji, kontrola prac domowych. Niektóre odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, 

prace domowe będą oceniane plusami lub minusami. 3 plusy- bdb, 3 minusy- ndst., 

5) zróżnicowanie stopnia trudności w pracach klasowych uwzględniające deficyty rozwojowe 

ucznia, 

6) uczeń w ciągu 2 tygodni ma obowiązek (tylko raz) poprawić ocenę niedostateczną z pracy 

klasowej. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej z powodu nieobecności ma obowiązek napisania 

pracy klasowej. 

5. Ustala się następujące kryteria ogólne stopni: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w programie 

nauczania danej dziedziny edukacyjnej, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej dziedziny edukacyjnej, 

proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także problemy i zadania wykraczające poza 

program nauczania danej dziedziny edukacyjnej lub 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada 

inne porównywalne osiągnięcia; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danej 

dziedziny edukacyjnej oraz 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problem 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczani danej dziedziny 

edukacyjnej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego oraz 

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne; 
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4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej dziedziny 

edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego oraz 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) ma braki w opanowani treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale 

braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności 

z danej dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej nauki oraz 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu 

trudności; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach 

uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tej dziedziny edukacyjnej oraz 

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

Szczegółowe kryteria ocen ustalają nauczyciele poszczególnych dziedzin edukacyjnych. 

6. Prace klasowe, sprawdziany są punktowane i oceniane stopniem: 

Bdb - 93% do 100% 

Db - 75% do 92% 

Dst - 51% do 74% 

Dop - 33% do 50% 

Ndst - poniżej 33% 

Aby ocena była jak najbardziej adekwatna do wykonywanej pracy wprowadza się plusy i 

minusy: 

97%-100% bdb 

93%-96% bdb- 

87%-92% db+ 

81%-86% db 

75%-80% db- 

67%-74% dst+ 

59%-66% dst 

51%-58% dst- 

Ocenę bdb+ otrzymuje uczeń, który zrobił w 98% zadania podstawowe, a w zadaniu na „6” 

popełnił niewielki błąd. 

6. Na ocenę celującą uczeń otrzymuje dodatkowe zadania o powiększonym stopniu trudności. 

Uczeń po rozwiązaniu zadania może otrzymać ocenę celującą po otrzymaniu co najmniej 98% z 

obowiązkowej punktacji. 

7. Zestawy prac klasowych dla ucznia z deficytami mogą być punktowane inaczej (według 

zaniżonych kryteriów). 

8. Uczeń otrzymuje ocenę celującą na półrocze lub na koniec roku szkolnego jeżeli: 

1) ma osiągnięcia pozaszkolne w konkursach przedmiotowych; 

2) ma przewagę ocen celujących z prac klasowych; 
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3) wykazuje się wiedzą przekraczającą zakres wiedzy z danego przedmiotu w inny sposób 

(dodatkowe prace w uzgodnieniu z nauczycielem). 

9. Przy wystawianiu oceny dopuszczającej bierzemy pod uwagę: 

1) uczy uczeń czyni postępy w umiejętnościach, 

2) uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych. 

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

pedagogicznej, lub innych poradni specjalistycznych, indywidualizować wymagania edukacyjne 

i kryteria oceniania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w 

uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie określonym wymaganiom edukacyjnym: 

a) każdy nauczyciel uczący w danej klasie zobowiązany jest do zapoznania się z opinią poradni 

dotyczącą dysfunkcji ucznia i obniżenia wobec niego wymagań stosowanie do zaleceń. 

Zapoznanie się z opinią potwierdza własnoręcznym podpisem (na tej opinii). 

b) nauczyciel wychowania fizycznego musi zrobić rozpoznanie w każdej klasie przez kontakt z 

pielęgniarką szkolną do jakiej grupy dyspanseryjnej należy uczeń i stosować wobec niego 

odpowiednie kryteria. 

11. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu semestru. 

12. Uczniowie klasy czwartej szkoły podstawowej nie otrzymują ocen niedostatecznych w 

pierwszym miesiącu nauki. 

13. Uczeń nie może otrzymywać oceny niedostatecznej za: 

1) wygląd, 

2) wygłaszane opinie, poglądy i przekonania, 

3) błędy ortograficzne na przedmiotach innych niż języki, 

4) brak aktywności na lekcji, 

5) zachowywanie w trakcie lekcji. 

14. Uczeń otrzymuje stopień niedostateczny za powtarzające się nie przygotowanie do lekcji 

określone przez nauczyciela (wpis w zeszycie przedmiotowym na początku roku szkolnego) oraz 

za: 

1) brak pracy domowej; 

2) brak pracy na lekcji; 

3) brak przyborów do pracy w czasie lekcji (przyborów rysunkowych, kreślarskich, stroju 

gimnastycznego, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, itp.). 

15. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian lub pracę klasową ma obowiązek: 

1) poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym pytań sprawdzających; 

2) z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać swój termin w dzienniku klasowym; 

3) przestrzegać ustaleń terminów sprawdzianów innych nauczycieli; 

4) przeprowadzić lekcję powtórzeniową przed pracą klasową z większej partii materiału np. 

jednego działu.  

16. Ponadto ustala się następujące terminy: 

1) „kartkówka”- wiadomości z ostatniej lekcji (zapowiedziane z lekcji na lekcję); 

2) „sprawdzian”- wiadomości z kilku ostatnich lekcji (musi być zapowiedziany – wpis jeden 

tydzień wcześniej w dzienniku); 

3) „praca klasowa” – obejmuje większą partię materiału. 

17. Przed pracą klasową obowiązkowo należy przeprowadzić lekcję powtórzeniową. Praca 

klasowa musi być zapowiedziana jeden tydzień wcześniej (zapis w dzienniku) UWAGA: Jeżeli 
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nauczyciel nie wpisze z tygodniowym wyprzedzeniem sprawdzianu lub pracy klasowej. Nie 

może ich przeprowadzić!: 

1) W ciągu tygodnia można przeprowadzić trzy pisemne prace sprawdzające (prace klasowe lub 

sprawdziany), każda innego dnia. Kartkówki są traktowane jak odpowiedź ustna. 

2) Na prośbę uczniów klasy w uzasadnionych przypadkach sprawdzian lub pracę klasową 

można przełożyć na inny niż wcześniej zapowiedziany termin, ale wówczas nie obowiązuje 

zasada z punkty 1) 

3) W przypadku nierespektowania powyższych ustaleń przez nauczycieli uczniowie mogą przed 

zamierzonym kolejnym sprawdzianem odwołać się do wychowawcy lub w razie jego 

nieobecności do dyrekcji. 

4) Dopuszcza się stawianie dwóch ocen z pracy klasowej w zależności od rodzaju badanych 

osiągnięć ucznia (np. dyktando i gramatyka lub wiedza i umiejętności). 

5) Sprawdzian lub praca klasowa powinny być poprawione i oddane uczniom maksymalnie w 

ciągu dwóch tygodni. 

6) Za błędy ortograficzne w pracach z przedmiotów innych niż języki nie obniża się oceny. 

Nauczyciel ma obowiązek je zaznaczyć i zwracać uwagę ucznia na konieczność używania 

poprawnej pisowni. 

18. Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie powinni zadawać prac domowych z 

wyjątkiem lektur, ani zapowiadać sprawdzianów i prac klasowych tuż po feriach tzn. na 

pierwszą lekcję z przedmiotu. 

19. Klasyfikowanie śródroczne w klasach I – III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny 

zachowania, z wyjątkiem oceny z religii, w okresie od pierwszego dnia nauki w danym roku 

szkolnym do ostatniego dnia miesiąca stycznia z  uwzględnieniem czasu rozpoczęcia i trwania 

ferii zimowych. 

20. Opisowa ocena klasyfikacyjna powinna zawierać informacje dotyczące poziomu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia i jego postępów, a w szczególności dotyczące: 

1) rozwoju umiejętności w zakresie: 

a) czytania, 

b) mówienia i słuchania, 

c) pisania, 

d) liczenia, 

e) obserwacji i oceny zjawisk przyrodniczych oraz zachowań społecznych; 

2) rozwoju umiejętności artystyczno – technicznych; 

3) rozwoju fizyczno – ruchowego; 

4) rozwoju emocjonalno – społecznego; 

5) propozycje działań edukacyjnych. 

Szczegółowe kryteria oceny opisowej ustalają nauczyciele. 

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNYM 

§ 14g. 

 

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 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
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nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki; 

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, 

plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się 

dla niego oceny z zachowania. 

6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej 

i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn 

usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje 

indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład 

której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

12. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia. 

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń 

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku 

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną). 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

§ 14h. 

 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem 

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

egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

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

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w 

innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

1) skład komisji; 

2) termin egzaminu poprawkowego; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

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

programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę. 

10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć  

z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, 

że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej. 

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH 

§ 14i. 

 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 

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

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

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

zachowania. 

3. W skład komisji, wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

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

edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca oddziału, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e) przedstawiciel rady rodziców, 

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
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g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor 

szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

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

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,  

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

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

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być zmieniona w 

wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

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

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

12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna. 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

§ 14j. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=10-01-2017&qplikid=1#P1A6
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1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu 

uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 

1) język polski; 

2) matematykę; 

3) język obcy nowożytny; 

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia. 

4. 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. 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

 

PROMOWANIE 

§ 14k. 

 

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

programowo wyższej. 

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne 

postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja rady 

pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym 

lub stanem zdrowia ucznia. 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej 
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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. 

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy 

następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 

oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do 

oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

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

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

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

zachowania. 

10. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 

klasy. 

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ———

——-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 

12. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego 

pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

13. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12, powtarza ostatnią klasę 

szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.  

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

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15. 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami w brzmieniu: Szkoła 

Podstawowa Im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim. 

2. Szkoła używa pieczątki nagłówkowej w brzmieniu:  

Zespół Szkolno – Przedszkolny  

im. Rodziny Sierakowskich  
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w Waplewie Wielkim 

82-410 Stary Targ  

 

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

4. Statut obowiązuje wszystkie podmioty objęte niniejszym dokumentem. 

5. Zmiany w statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej. 

6. Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim 

wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

7. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń informacji o aktualizacji statutu oraz o możliwości 

zapoznania się z jego treścią. 

2) zapoznanie rodziców ze Statutem na zebraniach grupowych. 

3) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora szkoły. 

8. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w szkole nie mogą być sprzeczne 

z postanowieniami niniejszego statutu. 

 

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY 

§ 16. 

 

1. Szkoła jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Szkoła będąc jednostką budżetową prowadzi gospodarkę finansową na zasadach 

przewidzianych przez ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. 

3. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest plan dochodów i wydatków. 

4. Mienie przekazane w zarząd szkole przez właściwy organ gminy winno być przeznaczone do 

realizacji zadań statutowych jednostki. 

5. Jednostka gromadzi na wydzielonym rachunku dochodów własnych, dochody uzyskane z 

poniższych źródeł: 

1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, 

2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź 

użytkowaniu szkoły, 

3) z dochodów uzyskiwanych z wynajmowania pomieszczeń jednostek budżetowych, 

4) z dochodów określonych w odrębnej uchwale przez Radę Gminy w Starym Targu. 

6. Organ gminy, o którym mowa w ust. 5 pkt 4) podejmując wyżej wymienioną uchwałę ustala 

źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie. Uchwała ta może również ustalać wysokość 

wpłaty do budżetu Gminy Stary Targ nadwyżki środków obrotowych ustalonej na dzień 31 

grudnia. 

7. Decyzję w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów podejmuje dyrektor szkoły. 

8. Przeznaczenie dochodów własnych i zasady ich odprowadzania do budżetu winny 

odpowiadać regułom przewidzianym w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 

publicznych. 

9. Szkoła może tworzyć gospodarstwo pomocnicze w celu właściwej realizacji zadań 

statutowych. 
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Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu ….. 


