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S T A T U T 

NIEPUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

SIÓSTR  SALEZJANEK  IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU 

 

 

Rozdział 1. Przepisy definiujące 
 

§ 1 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) szkole - rozumie się przez to Niepubliczną Szkołę Podstawową Sióstr Salezjanek 

im. Jana Pawła II; 

2) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w szkole; 

3) rodzicach - rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem; 

4) uczniach - rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny 

w szkole; 

5) wychowawcach - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki 

wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy; 

6) Radzie Pedagogicznej - rozumie się przez to Radę Pedagogiczną szkoły; 

7) Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr 

Salezjanek im. Jana Pawła II; 

8) Samorządzie Uczniowskim - rozumie się przez to Samorząd Uczniowski szkoły; 

9) Radzie Rodziców - rozumie się przez to Radę Rodziców szkoły; 

10) organie prowadzącym - rozumie się przez to Zgromadzenie Córek Maryi 

Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Wrocławska, mające siedzibę we 

Wrocławiu, ul. św. Jadwigi 11, reprezentowane przez każdorazową Inspektorkę. 

 
Rozdział 2. Informacje ogólne 

 

§ 2 

1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II 

we Wrocławiu. 

2. Szkoła ma siedzibę we Wrocławiu (kod pocztowy 50-070), przy Placu Franciszkańskim1-3. 

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. 

4. Do szkoły podstawowej od dnia 1 września 2017 r. włączone zostają oddziały gimnazjum, 

do których stosuje się przepisy dotychczasowe.  

 

§ 3 

1. Organ prowadząc szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień Konkordatu między 

Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, dotyczących charakteru wychowawczego 

szkoły. 

2. Do kompetencji i zadań organu prowadzącego należy: 

1) powoływanie i odwoływanie Dyrektora oraz określenie zakresu jego kompetencji; 

2) nadanie szkole pierwszego statutu; 

3) zmienianie statutu szkoły w związku ze zmianą przepisów prawa; 

4) opiniowanie zmian do statutu; 

5) ustalanie wysokości opłat wnoszonych rodziców; 

6) zatwierdzanie preliminarza wydatków szkoły; 

7) zatwierdzanie zamian w regulaminach wynagrodzenia i pracy; 
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8) zatwierdzanie arkusza organizacji szkoły. 

3. Działalność wychowawcza szkoły podlega także nadzorowi Biskupa Archidiecezji 

Wrocławskiej zgodnie z postanowieniami prawa kościelnego. 

 

§ 4 

1. Szkoła jest szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczo - profilaktyczny. 

2. Szkoła dostępna jest dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swą 

edukację i akceptują jej statut. Zasada ta odnosi się w szczególności do tej grupy, która 

rozpoczęła swoją edukację w przedszkolach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. 

3. Szkoła kieruje się zasadami systemu wychowawczego św. Jana Bosko, który polega na 

zapobieganiu negatywnym zachowaniom oraz rozwijaniu wszelkich pozytywnych 

predyspozycji uczniów. Ponadto szkoła podziela doświadczenie i przekonanie św. Jana 

Bosko, że nie ma wychowania bez dyscypliny, a miłość wychowawców wyraża się nie 

tylko przez życzliwą dobroć i bezwarunkową akceptację uczniów, ale także przez odważne 

stawianie im wymagań wychowawczych. 

4. Środowisko szkolne odznaczające się atmosferą rodzinności i określane mianem 

wspólnoty wychowawczej, tworzą wspólnie z uczniami wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice oraz personel szkoły. 

5. Nauczanie i wychowanie ma na celu pełny rozwój osoby, który prowadzi do wewnętrznej 

integracji i przygotowuje uczniów do coraz większej odpowiedzialności za swoje decyzje 

i wybory dotyczące własnego miejsca w społeczeństwie i Kościele, zgodnie z formułą 

św. Jana Bosko, jako „uczciwi obywatele i dobrzy chrześcijanie”.  

 

§ 5 

Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie Prawo oświatowe dla 

szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej: 

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej; 

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż 

łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie 

nauczania szkoły podstawowej; 

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty; 

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; 

5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym 

planie nauczania dla publicznych szkół podstawowych - posiadających kwalifikacje 

określone dla nauczycieli szkół publicznych. 

 
Rozdział 3. Cele i zadania szkoły 

 

§ 6 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej 

w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie. 

2. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich 

głoszonych przez Kościół katolicki.
 

3. Szkoła organizuje zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć 

szkolnych. 

4.   Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
 

1) celów i zadań statutowych; 

2) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

3) programów nauczania. 
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Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora 

i  nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli. 

 

§ 7 

Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze: 

1) umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w odpowiednich przepisach 

prawa oświatowego, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły 

i  dalszego kształcenia; 

2) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły; 

3) dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie; 

4) wspiera rodziców w wychowaniu dzieci; 

5) umożliwia uczniom formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła 

katolickiego; wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowania 

i  płaszczyzną odniesienia w stosunkach między uczniami, nauczycielami, rodzicami 

i pracownikami szkoły; 

6) wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy 

zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu 

jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi i humanistycznymi 

korzeniami narodu i jego tradycjami; 

7) uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków; 

8) dąży do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu umiejętności 

samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi 

życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu 

społecznym; 

9) uczniom potrzebującym pomocy umożliwia uzyskanie jej według możliwości szkoły, 

a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie indywidualnego 

programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

 

§ 8 

Dyrektor ustala program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje treści i działania 

o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz 

działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły. 

 

§ 9 

Jeżeli do szkoły zostaje przyjęte dziecko, u którego rozpoznano potrzebę dodatkowego 

wspierania jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, szkoła organizuje na miarę możliwości 

i udziela uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

na zasadach ustalonych przez Dyrektora. 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne. 

 

§ 10 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, 

wynikających z jego konkretnych uwarunkowań. 

2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu 

umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne 

i wspierające ucznia. 
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3. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, 

u  których rozpoznano taką potrzebę. 

Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod 

kierunkiem Dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej. 

4. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców 

i  rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem Dyrektora o atmosferę 

wspólnoty wspierającej poszczególne osoby zwłaszcza potrzebujące pomocy. 

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

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

      1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

      2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;  

      3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  

      4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających  

          kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;  

      5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

      6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;  

      7) porad i konsultacji. 

§ 11 

1. W szkole mogą być podejmowane starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności 

wychowawcy oddziału. 

2. Szkoła może udzielać pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc 

we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami 

angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego. 

 

§ 12 

1. Realizując zadania edukacyjne, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy 

zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła może korzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni 

specjalistycznych i z placówki doskonalenia nauczycieli. Współpracuje ze strukturami 

szkolnictwa katolickiego i z innymi instytucjami. 

 
Rozdział 4. Organy szkoły 

 

§ 13 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Przedstawiciele rodziców. 

 

§ 14 

1. Dyrektora zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio 

odrębnych przepisów. 

2. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest 

odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie 

poziomu pracy szkoły. 
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3. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, 

trudnościach i potrzebach. 

4. Dyrektor w szczególności: 

1) odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe; 

2) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów; 

4) jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej 

i administracyjnej oraz za dobrą atmosferę w szkole; 

5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących; 

7) opracowuje plan pracy szkoły i arkusz organizacyjny; 

8) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole 

zaproponowany przez nauczyciela program nauczania; 

9) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie obowiązku 

szkolnego poza szkołą; 

10) odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

11) dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników 

szkoły; 

12) nadzoruje prawidłowość realizacji opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy 

w szkole; 

13) współpracuje z Przedstawicielami rodziców; 

14) opracowuje plan pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych; 

15) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju 

intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności: 

a) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego, 

b) podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas 

działając zgodnie z obowiązującym prawem i statutem, 

c) zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

d) powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów. 

16) odpowiada za dokumentację szkoły; 

17) wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień oraz premii 

uznaniowej; 

18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

19) jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników. 

 

§ 15 

1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania 

i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w statucie 

i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby. 

Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole 

programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, respektować zasady 

wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji 

i Ojczyzny. 
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2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania 

i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie 

doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania. 

3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru 

pedagogicznego, aby szkoła zapewniała: 

1) wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki; 

2) właściwy poziom relacji osób wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną 

misji szkoły. 

 

§ 16 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań 

statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole. 

3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania promowania 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, 

z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego a także co najmniej 1/3 członków 

Rady Pedagogicznej. 

6. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej (z wyłączeniem posiedzeń niejawnych) mogą brać 

udział – z głosem doradczym – osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na 

wniosek Rady Pedagogicznej w celu wzmożenia działalności statutowej szkoły. 

7. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności szkoły. 

 

§ 17 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;  

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole, z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo oświatowe; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

i pozalekcyjnych; 

2) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

4) decyzję o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy. 

3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

4. Rada Pedagogiczna proponuje zmiany do statutu.  
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§ 18 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

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

 

§ 19 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.  

2. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin. 

3. Regulamin ustala ogół uczniów w głosowaniu, a zatwierdza go Dyrektor. 

4. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 

5. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami uczniów.  

6. Samorząd Uczniowski jest organizatorem i inicjatorem wspólnych działań uczniów. 

7. Plan działań Samorządu Uczniowskiego musi być wcześniej przedstawiony Dyrektorowi 

w celu uzyskania akceptacji.  

8. Samorząd Uczniowski może przedstawić Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej propozycje 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły. 

9. Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie: 

1) mieli możność zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 

i stawianymi wymaganiami; 

2) mieli zapewnioną jawną i umotywowaną ocenę postępów w nauce i zachowaniu; 

3) mieli możliwość organizowania w szczególności działalności kulturalnej, artystycznej, 

oświatowej, formacyjnej, oraz aby organizacja życia szkolnego zapewniała im 

zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 

rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

 

§ 20 

1. W szkole działają przedstawiciele rodziców, którzy są reprezentacją rodziców uczniów. 

2. Przedstawiciele rodziców wspierają współpracę rodziców ze szkołą oraz działalność 

statutową szkoły. 

3. Przedstawiciele rodziców współdziałają z Dyrektorem. 

4. Przedstawiciele rodziców mogą gromadzić środki finansowe w celu wspierania 

działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej 

potrzebującym. 

 

§ 21 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły; 

2) zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczo-

profilaktycznym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami 

dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz 

przyczyn trudności szkolnych. 

2. Rodzice mają obowiązek: 

1) współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci, 

akceptując charakter szkoły; 

2) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach; 
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3) zapewnić swoim dzieciom  regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne. 

3.  Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych    

      korzystając z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Interwencji  

      Kryzysowej:  

      1) kieruje do MOPS rodziców potrzebujących pomocy finansowej lub dożywiania dzieci;  

      2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin;  

      3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych;  

      4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.  

4.   W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem szkoła     

      nawiązuje współpracę z:  

      1) policją;  

      2) sądem, kuratorem sądowym;  

      3) Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapeutycznym, w porozumieniu z opiekunami   

          prawnymi;  

      4) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.  

5.   Rodzice uczniów i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania  

      i kształcenia dzieci, a w szczególności:  

      1) współtworzą środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań szkoły    

          m.in. poprzez:  

      a) wymianę informacji o dziecku,  

      b) otwarty i szczery dialog,  

      c) współuczestnictwo w realizacji statutowych zadań szkoły;  

      2) dążą do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych szkoły i rodziny     

          poprzez wspólne ustalanie zasad postępowania wobec dziecka;  

      3) konsekwentnie wdrażają przyjęte unormowania (ustalenia) organizacyjno-porządkowe;  

      4) dbają o zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka m.in. poprzez:  

      a) współpracę rodziców ze szkolną służbą zdrowia,  

      b) konsultowanie dostrzeżonych przejawów trudności dydaktyczno-wychowawczych  

          z wychowawcą klasy, nauczycielami uczącymi, pedagogiem i psychologiem szkolnym,  

      c) korzystanie z porad specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych      

          instytucji prowadzących poradnictwo, itp.  

      5) współtworzą wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.  

6.   Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki poprzez:  

      1) zapoznanie rodziców z wymaganiami programowymi poszczególnych przedmiotów;  

      2) zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów, przepisów dotyczących stosowanego  

          w szkole systemu nagród i kar;  

      3) zapoznanie z warunkami i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,    

          klasyfikowania i promowania uczniów oraz o sposobie przeprowadzania egzaminów    

          klasyfikacyjnych i sprawdzających;  

      4) pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców do planowania i doskonalenia pracy;  

      5) współpracę w tworzeniu programu wychowawczo- profilaktycznego;  

      6) zapewnienie przez rodziców regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne       

          (rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za brak nadzoru nad realizacją obowiązku    

          szkolnego dziecka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami);  

      7) zapoznanie rodziców z rocznym planem pracy szkoły;  

      8) zasięganie opinii oraz zapoznanie rodziców z planem pracy wychowawczej w klasie,     

          realizacją planów pracy wychowawczej klasy;  

      9) wspólne inicjatywy w podejmowaniu działań profilaktycznych;  

      10) wywiady środowiskowe pedagoga i psychologa szkolnego;  

      11) informowanie o warunkach realizacji projektów edukacyjnych na początku roku     
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            szkolnego.  

7.   Formy współdziałania szkoły z rodzicami:  

      1) na zebraniach ogólnych, klasowych i w kontaktach indywidualnych z rodzicami    

          informowanie rodziców przez dyrektora szkoły, wicedyrektora i nauczycieli oraz   

          pedagoga i psychologa szkolnego o zadaniach i zamierzeniach dydaktycznych w danej    

          klasie i szkole;  

      2) organizowanie zebrań rodziców i konsultacji w celu wymiany informacji oraz dyskusji     

          na tematy kształcenia i wychowania;  

      3) uzyskiwanie przez rodziców informacji na temat swego dziecka, jego postępów  

          i przyczyn trudności w nauce w innym czasie niż określone w terminarzu szkolnym,  

          o ile nie koliduje to z zajęciami nauczyciela lub wychowawcy;  

      4) informowanie rodziców w dzienniku elektronicznym, na zebraniach klasowych lub     

          konsultacjach o przewidywanych lub ustalonych ocenach klasyfikacyjnych z    

          przedmiotów nauczania;  

      5) informowanie rodziców o nowych kierunkach i zmianach w oświacie i możliwościach    

          dalszego kształcenia dzieci;  

     6)  organizowanie działań dotyczących przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowaniu    

          społecznemu poprzez współpracę z rodzicami i instytucjami powołanymi do    

          sprawowania opieki nad dzieckiem;  

     7)  kierowanie uczniów z trudnościami w nauce lub zaburzeniami rozwojowymi do   

          Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pełna realizacja zaleceń wynikających z badań    

          przez wychowawców klas i nauczycieli uczących w danej klasie;  

     8)  zwolnienie ucznia z określonych w prawie oświatowym przedmiotów obowiązkowych  

          na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;  

     9)  zawiadamianie rodziców o nie wypełnianiu przez ich dziecko obowiązku szkolnego     

         (wagary, ucieczki z lekcji itp.) i informowanie o sankcjach, jakie mogą ponieść.  

 

§ 22 

W przypadku braku współpracy z rodzicami, Dyrektor może zaproponować zmianę szkoły. 

Dotyczy to następujących sytuacji: 

1) nie stawianie się na wezwanie wychowawcy i po interwencji Dyrektora, w okresie 

dłuższym, niż jedno półrocze; 

2) podważanie autorytetu nauczycieli; 

3) wyrażanie opinii sprzecznych z metodami wychowawczymi, celami i założeniami 

szkoły katolickiej; 

4) działanie na szkodę szkoły narażając jej dobre imię poprzez rozpowszechnianie 

nieprawdziwych opinii o metodach pracy i wychowania, nie wywiązywanie się ze 

zobowiązań wynikających z przepisów prawa oświatowego. 

 

§ 23 

1. Wszystkie organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy 

swojej działalności zgodne ze statutem.  

2. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga 

zgody Dyrektora na jej prowadzenie.  

 

§ 24 

1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy 

zainteresowanej strony z Dyrektorem.  

2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:  
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1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców 

i uczniów rozstrzyga Dyrektor. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do 

organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego; 

2) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między 

uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według procedury zapisanej 

w § 25. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do organu prowadzącego; 

3) sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a także 

pomiędzy nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor. 

Stronom przysługuje możliwość odwołania się do organu prowadzącego lub organu 

nadzoru pedagogicznego; 

4) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami, a szkołą, oraz konflikty 

pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a Dyrektorem rozwiązuje 

organ prowadzący szkołę, lub organ nadzoru pedagogicznego; 

5) sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, 

Samorządu Uczniowskiego, Przedstawicieli rodziców, powinny być rozpatrywane 

przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. 
 

§ 25 

1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie 

z procedurami obowiązującymi w szkole.  

2. Nauczyciel:  

1) rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub 

rodzicami;  

2) informuje o zaistniałym problemie wychowawcę. 

3. Wychowawca informuje o zaistniałym problemie Dyrektora. 

4. Dyrektor może powołać zespół w celu rozwiązania problemu. 

5. W przypadku sytuacji konfliktowej, stronom przysługuje prawo odwołania się do organu 

prowadzącego szkołę.  
 

§ 26 

1. Dyrektor przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie 

do protokołu. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.  

2. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków. 

 

§ 27 

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje,  których cel statutowy jest zgodny 

z charakterem i profilem wychowawczym szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności na terenie szkoły przez stowarzyszenie wyraża i określa 

warunki jego działalności Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

i przedstawicielami rodziców. 

3. W szkole może działać szkolny Wolontariat.  

4. Celami głównymi szkolnego Wolontariatu są:     

    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;  

    3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska  

        naturalnego;  

    4) włączanie młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności  

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

    5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;  



 11 

    6) promocja idei wolontariatu w szkole.  

5. Działania szkolnego Wolontariatu adresowane są do:  

    1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz    

        zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji    

        Dyrektora szkoły);  

    2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;  

    3) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.  

6. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie szkolnego Wolontariatu.  

    1) Dyrektor szkoły:  

    a) powołuje opiekuna szkolnego Wolontariatu,  

    b) nadzoruje i opiniuje działanie szkolnego Wolontariatu.  

    2) opiekun szkolnego Wolontariatu – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję; 

    3) przewodniczący szkolnego Wolontariatu – uczeń szkoły będący wolontariuszem; 

    4) wolontariusze stali – uczniowie szkoły współkoordynujący poszczególne akcje.  

7. Działalność szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:  

   1) wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;  

   2) nauczycieli i innych pracowników szkoły;  

   3) rodziców;  

   4) inne osoby i instytucje.  

8. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego Wolontariatu reguluje      

    odrębny regulamin. 

 
Rozdział 5. Organizacja pracy szkoły 

 

§ 28 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy. 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia 

rozwijające zainteresowania i  uzdolnienia uczniów, zgodnie z art. 109 ustawy – Prawo 

oświatowe. 

      1) w szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dotyczący    

          wyboru kierunków kształcenia oraz planowania kariery zawodowej uczniów; 

      2) za doradztwo zawodowe w szkole odpowiedzialny jest nauczyciel doradztwa  

          zawodowego i pedagog szkolny; 

      3) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone:  

      a) w ramach lekcji dydaktycznych,  

      b) w ramach lekcji do dyspozycji wychowawcy,  

      c) w ramach spotkań z rodzicami uczniów, 

      d) przez udział w organizowanych przez szkołę spotkaniach z przedstawicielami     

          właściwych instytucji. 

      4) celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest:  

      a) przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia, 

      b) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach bezrobocia i adaptacji do     

          nowych warunków pracy,  

      c) przygotowanie ucznia do roli pracownika,  

      d) pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji  

          edukacyjnych i zawodowych. 

3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. 

W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz 

zespołach międzyoddziałowych. 



 12 

4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min. 

5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel 

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony 

w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

6. Do zajęć edukacyjnych obowiązkowych dotyczących języka nowożytnego należy: 

1) w klasach I-III język angielski; 

2) w klasach IV-VIII język angielski i do wyboru język niemiecki, włoski lub inny język  

     nowożytny. 

7. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności 

mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy. 

8. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 

ustalonym przez Dyrektora, działającego w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.  

9. W szkole organizowane są rekolekcje i dni skupienia oraz inne formy wychowania 

i formacji – w ciągu roku szkolnego. 

W uroczystości i święta kościelne, w pierwsze piątki miesiąca oraz w inne dni ustalone 

w szkole – uczniowie i nauczyciele mają możliwość uczestniczenia we Mszy św. 

10. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.  

 

§ 29 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ 

prowadzący. 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor ustala tygodniowy 

rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony 

zdrowia i higieny pracy. 

3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie 

organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, po uzgodnieniu z organem 

prowadzącym, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

w szczególności dni: 

1) z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego; 

2) z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

3) z okazji rekolekcji szkolnych; 

4) z okazji „opłatka szkolnego”; 

5) w dniach: 2 listopada, 8 grudnia, 31 stycznia, 24 maja, w dniu święta patronalnego 

szkoły; 

6) z okazji Dnia Dziecka, 

- z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni 

(35 tygodni).  

5. W dniach, o których mowa w ust. 4, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.  

6. Szkoła prowadzi dokumentację prowadzonych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 30 

Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) świetlicy; 

3) biblioteki; 
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4) zespołu urządzeń sportowych; 

5) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych; 

7) kaplicy szkolnej. 

 

§ 31 

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 

wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz 

zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych 

w  aspekcie wychowania. 

2. Do głównych zadań świetlicy należy: 

1) organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury 

fizycznej; 

2) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji; 

3) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury 

życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania 

się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów 

społecznych); 

4) rozwijanie samodzielności; 

5) pobudzanie ciekawości poznawczej; 

6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych 

potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań); 

7) pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy 

szkoły. 

3. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców, 

organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań. 

4. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, może 

prowadzić także zajęcia w dniach określonych przez Dyrektora szkoły, w szczególności 

w okresie ferii zimowych i letnich.  

5. Grupa wychowawcza nie powinna liczyć więcej niż 25 uczniów. 

6. Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej 

jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia 

programowe trwają czasowo w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia. 

7. Dyrektor szkoły ustala dni i godziny pracy świetlicy dostosowując je do potrzeb 

środowiska wynikających z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów.  

8. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja: 

1) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej określa plan pracy poszczególnych grup 

wychowawczych oraz tygodniowy rozkład zajęć;  

2) dziennik zajęć każdej grupy;  

3) karty zgłoszenia dziecka do świetlicy; 

4) listy odbiorów dziecka ze świetlicy. 

 

§ 32 

1. Szkoła posiada bibliotekę szkolną, służącą  realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, 

zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

wspieraniu rodziców w wypełnianiu zadań wychowawczych oraz służącą wypełnianiu 

innych zadań szkoły. 

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz inne osoby za zgodą 

Dyrektora. 

3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie. 
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4. Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności: 

1) opracowuje organizację biblioteki szkolnej; 

2) gromadzi i opracowuje zbiory; 

3) prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej; 

4) pełni dyżury podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia   

dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom. 

 
Rozdział 6. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły 

 

§ 33 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy. 

3.   Szkoła zatrudnia pedagoga, którego zadaniem jest w szczególności: 

1) wspomaganie wychowania w rodzinie i szkole w duchu ewangelicznych 

i  chrześcijańskich wartości; 

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych; 

3) określenie form i sposobów udzielania uczniom, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i pomocy pedagogiczno-terapeutycznej; 

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

5) podejmowanie wśród uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań 

wychowawczo-profilaktycznych wynikających z programu obowiązującego w szkole; 

6) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających  

       z programu wychowawczo-profilaktycznego; 

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej.  

4. Szkoła zatrudnia psychologa, którego zadaniem jest w szczególności: 

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

      diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia,  

      określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań  

      profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców  

      i nauczycieli; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

      dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym; 

5) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów 

problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczo-

profilaktycznego.  

5. Pomoc logopedyczną organizuje w szkole logopeda. Do zadań logopedy należy: 

1)  przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym  

      mowy głośnej i pisma; 

2)  diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie  

      pomocy logopedycznej; 

3)  prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których  

      stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 

4)  organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,  

      przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia  
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            korekcyjno-kompensacyjne; 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pedagogizacji logopedycznej dla uczniów,  

      rodziców i nauczycieli; 

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających 

z programu wychowawczo-profilaktycznego. 

6.  Do zadań terapeuty pedagogicznego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo 

       w życiu szkoły; 

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

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z ich rodzicami; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 34 

1. Nauczyciel szkoły w szczególności: 

1) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie 

z charakterem szkoły określonym w statucie; 

2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju. 

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich 

zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie 

dobrego przykładu życia w szkole i poza nią. 

3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności 

odpowiedzialność za: 

1) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie 

właściwych metod pracy; 

2) włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem; 

3) jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej; 

4) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów; 

5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole 

i poza nią, podczas pełnionych dyżurów; 

6) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami; 

7) ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów; 

8) powierzone jego opiece mienie szkoły; 

9) doskonalenie zawodowe i formację religijną; 

10) właściwy wybór programu nauczania. 

 

§ 35 

1. Obowiązkiem nauczyciela jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe 

poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych 

i dydaktycznych. 

2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia swój rozwój 

zawodowy z zadaniami statutowymi szkoły. 
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3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy. Nauczyciel ma prawo: 

1) proponować program do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręcznik do 

nauczania przedmiotu; 

2) tworzyć program własny; 

3) zgłaszać projekty innowacji pedagogicznych i przedstawiać je do akceptacji Dyrektora; 

4) uczestniczyć – po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora – w różnorodnych formach 

doskonalenia zawodowego. 

 

§ 36 

1. W szkole mogą być tworzone następujące w szczególności zespoły nauczycieli: 

1) klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie); 

2) wychowawcze; 

3) przedmiotowe; 

4) problemowe. 

2. Zadaniem zespołu klasowego jest przygotowanie projektu: 

1) zestawu  programów nauczania dla danej klasy; 

2) wyboru podręczników. 

3. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie planu pracy wychowawczej  

      w poszczególnych oddziałach zgodnie z charakterem szkoły i programem wychowawczo- 

      profilaktycznym. 

4. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest przedstawienie propozycji: 

1) programów nauczania; 

2) podręczników; 

3) kryteriów szczegółowych ocen dla danej grupy przedmiotów. 

 

§ 37 

1. Tworzy się stanowisko Wicedyrektora szkoły. 

2. Do kompetencji Wicedyrektora należy w szczególności: 

1) zastępowanie Dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

2) przygotowanie tygodniowych rozkładów zajęć szkolnych oraz kalendarza imprez   

szkolnych; 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami wyznaczonymi przez   

Dyrektora; 

4) przygotowanie projektów ocen nauczycieli uczących w wyznaczonych oddziałach; 

5) wnioskowanie do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, 

których bezpośrednio nadzoruje; 

6) opracowanie materiałów analitycznych oraz oceny dotyczącej efektów kształcenia 

i wychowania; 

7) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora. 

3. Wicedyrektor może być odwołany: 

1) na pisemny i umotywowany wniosek organów kolegialnych szkoły; 

2) z inicjatywy dyrektora z końcem roku szkolnego, a w szczególnych sytuacjach 

podczas roku szkolnego. 

 

§ 38 

1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach 

wychowawcom klas. 

2. Zadaniem wychowawcy klasy jest: 

1) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków;  

2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka; 
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3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikającej z faktu bycia członkiem 

wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła; 

4) organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału; 

5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi 

i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych; 

6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich 

o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu 

wychowawczego. 

3. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do  

       dyspozycji wychowawcy – spójnie z programem wychowawczo- profilaktycznym  

       szkoły. 

4. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać 

z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu. 

 

§ 39 

1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. 

2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje Dyrektor na podstawie 

przepisów prawa oświatowego oraz statutu szkoły.  

3. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceny wszystkich nauczycieli 

zatrudnionych w szkole. 

 

§ 40 

1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i  uczniami   

tworzą wspólnotę wychowawczą szkoły.  

2.  Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają   

     obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej,  

     w związku z tym zobowiązani są do uczestniczenia w szkoleniach o charakterze    

     formacyjnym organizowanych przez szkołę. 

 

§ 41 

Dyrektor może przyjmować słuchaczy zakładów kształcących nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli – na praktyki pedagogiczne. 

 
Rozdział 7. Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 42 

1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły przez Dyrektora.  

2. Szkoła nie tworzy klas integracyjnych, do których uczęszczają uczniowie z poważnymi 

problemami zdrowotnymi oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu typu 

ADHD, Zespół Aspergera czy autyzm.  

3. Warunkiem przyjęcia jest: 

1) rozmowa wstępna Dyrektora z rodzicami ucznia; 

2) złożenie wypełnionej ankiety ucznia wraz z wymienionymi w niej dokumentami 

w terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 

4. Uczeń przychodzący z przedszkola lub z innej szkoły mający problemy z zachowaniem lub 

nauką, może być przyjęty do szkoły na prośbę rodziców (opiekunów) pod warunkiem, że 

nie zostaną zatajone istotne informacje o jego trudnościach wychowawczych 

i dydaktycznych. Ponadto z całą dokumentacją zostanie dostarczona aktualna opinia 

z poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

5. Przed wpisaniem na listę uczniów, rodzic winien zapoznać się ze Statutem szkoły i wnieść 

opłatę wpisowego.  
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6. Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów. 

 

§ 43 

1. Uczniowie mają prawo do: 

1) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;  

2) życzliwego i podmiotowego ich traktowania; 

3) znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 

4) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania; 

5) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole; 

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

7) otrzymania pomocy w przypadku trudności; 

8) wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim; 

9) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec 

innych; 

10) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach 

Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół 

prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 

1) przestrzegania statutu i regulaminów szkoły; 

2) stosowania się do tradycji szkoły, zarządzeń Dyrektora, poleceń wychowawców, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

3) włączania się w życie szkoły i uczestniczenia w uroczystościach szkolnych; 

4) uczestniczenia w życiu religijnym szkoły (np. „słówka na dzień dobry”, Eucharystia 

na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, rekolekcje, itp.); 

5) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia 

w lekcjach i innych zajęciach szkolnych; 

6) pisemnego usprawiedliwiania swojej nieobecności w szkole w ciągu 7 dni od daty 

powrotu do szkoły; 

7) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły; 

8) odnoszenie się z szacunkiem do koleżanek i kolegów oraz innych osób;  

9) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój; 

10) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 

11) noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju  i obuwia zmiennego; 

12) korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły zgodnie z zasadami: 

a) podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych, zajęć 

pozalekcyjnych, zajęć świetlicowych i przerw obowiązuje całkowity zakaz 

używania telefonów  komórkowych (aparat powinien być wyłączony i schowany), 

b) zakaz, o którym mowa w § 43, ust. 2, pkt. 12, lit. a) nie obowiązuje, jeżeli uczeń 

poprosi nauczyciela o skorzystanie z telefonu w ważnej sprawie i uzyska jego 

pozwolenie, 

c) nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe tylko za zgodą 

osoby nagrywanej lub fotografowanej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody 

nauczyciela, 

d) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie 

szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub 

prawny opiekun ucznia.  

3. Uczniom nie wolno: 

1) palić papierosów; 

2) pić alkoholu; 
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3) używać narkotyków i środków odurzających, substancji psychoaktywnych; 

4) rozpowszechniać treści pornograficznych; 

5) opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć dydaktycznych oraz przerw; 

6) przynosić na teren szkoły przedmiotów i substancji stwarzających zagrożenie życia 

i zdrowia. 

 

§ 44 

1. Ucznia może zwolnić z lekcji wychowawca klasy, nauczyciel, Dyrektor lub Wicedyrektor 

na podstawie pisemnego zwolnienia przez rodziców.  

2. Rodzice zwalniający ucznia przychodzą po niego do szkoły, a jeżeli uczeń ma opuścić 

samodzielnie szkołę, zwolnienie musi być opatrzone klauzulą „biorę pełną 

odpowiedzialność za samodzielny powrót mojego dziecka do domu”. 

3. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny w-f musi zawierać wyraźną klauzulę 

o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń 

z obecnością na sali. 

4. O każdym przypadku niewyjaśnionych nieobecności ucznia w szkole rodzice są 

niezwłocznie informowani. 

 
Rozdział 8. Szczegółowe warunki i sposób oceniania 

 

§ 45 

1. W klasach I-III stosuje się ocenę opisową. 

2. W klasach IV-VIII stosuje się skalę stopniową. 

3. W oddziałach gimnazjalnych, włączonych, od dnia 1 września 2017 roku, do szkoły 

podstawowej, w zakresie szczegółowych warunków i sposobu oceniania stosuje się 

odpowiednio przepisy zawarte w § 46 - § 64 niniejszego statutu oraz kryteria oceny 

projektu edukacyjnego, którymi są: 

1) po zakończeniu projektu edukacyjnego opiekun projektu wystawia uczniom ocenę 

(wzorową, bardzo dobrą, dobrą, poprawną, nieodpowiednią, naganną) będącą jedną ze 

składowych ocen przy wystawianiu oceny zachowania na koniec roku szkolnego, w 

którym realizowany był projekt edukacyjny; 

2) na ocenę z projektu edukacyjnego składają się:  

a) ocena samego projektu (wybór tematu i jego ujęcie, realizacja celów, dobór 

dodatkowych źródeł informacji, pomysłowość, przedsiębiorczość, dodatkowe 

badania), 

b) ocena prezentacji (struktura prezentacji, komunikatywność, wizualizacja, 

pomysłowość), 

c) ocena przebiegu pracy grupy (terminowość, podział prac w grupie, 

zaangażowanie).  

 

§ 46 

1. Podstawową zasadą oceniania ucznia jest, aby ocenianie służyło wychowaniu i pełnemu 

rozwojowi jego osoby. 

2. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

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

do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.  
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4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Programie 

wychowawczym i w statucie szkoły. 

 

§ 47 

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

wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  

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

o postępach w tym zakresie;  

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

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania  własnego rozwoju; 

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

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

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

2. 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;  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych 

przepisach;  

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

6) ustalanie rocznej oceny z religii zgodnie z odrębnymi przepisami; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania;  

8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

3. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów 

oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z  realizowanego przez siebie programu nauczania;   

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.  

4. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele 

opracowują pisemnie i przekazują do akceptacji Dyrektorowi.  

5. Wychowawca oddziału, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, 

informuje uczniów oraz ich rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 
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2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.  

6. Informacje, o których mowa w ust. 3, nauczyciele przekazują ustnie uczniom na zajęciach 

i rodzicom na zebraniach.  

7. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy oddziałów przekazują ustnie uczniom 

podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom  podczas zebrania.  

8. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów mogą być umieszczone na stronie 

internetowej szkoły.  

 

§ 48 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym;  

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

orzeczenia;  

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

specjalistycznej - na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej- na 

podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli 

lub specjalistów na ich wniosek. 

 

§ 49 

1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza, na czas określony w tej opinii.  

2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 

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

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:  

1) wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego; 

2) zajęć komputerowych albo informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

4. Dyrektor, 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 z nauki drugiego języka obcego.  

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

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.  

 

§ 50 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających 
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w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz 

jak powinien dalej się uczyć.  

2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących,  

odbywa się w następujących formach:  

1) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich 

lekcji;  

2) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów 

programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;  

3) kartkówki trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, 

dwóch lub trzech ostatnich lekcji;  

4) pisemne prace klasowe, sprawdziany oraz inne prace pisemne obejmujące materiał 

nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin 

lekcyjnych;  

5) dyktanda;  

6) ćwiczenia i zadania praktyczne;  

7) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;  

8) ćwiczenia i zadania wykonane w domu;  

9) prace długoterminowe i prace projektowe;  

10) inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki 

danych zajęć edukacyjnych.  

3. Pisemną pracę klasową i sprawdziany, o których mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje 

do dziennika oraz informuje uczniów o ich zakresie, formie i terminie z co najmniej 

jednotygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa lub sprawdzian winny 

być poprzedzone omówieniem ich zakresów i kryteriów oceny.  

4. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.  

5. Pisemne prace klasowe, sprawdziany i kartkówki mogą mieć formę testu.  

6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe 

(w tym sprawdzian) i nie więcej niż jedna (jeden) w danym dniu.  

7. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę 

bieżącą.  

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku 

wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność 

ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. 

9. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen 

bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż 

trzy.  

10. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba 

ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej 

niż pięć.  

11. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika 

lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości z uzasadnieniem:  

1) w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej albo przedstawienia do oceny pracy 

długoterminowej lub projektowej;  

2) w ciągu 7 dni od daty kartkówki i dyktanda.  

12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do 

końca roku szkolnego a następnie oddane uczniowi. 

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

poprzez:  
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1) umożliwienie wglądu do pracy na terenie szkoły;  

2) wypożyczenie pracy do domu, z obowiązkiem jej zwrotu w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. 

14. Prace pisemne(testy, sprawdziany, klasówki, kartkówki itp.) oceniane są według 

następującej skali procentowej:  

kl. I-III: 

98-100%   wspaniale 

87-97%     bardzo ładnie 

71-86%     ładnie 

51-70%     pomyśl 

36-50%     postaraj się 

  0-35%     pracuj więcej 

kl. IV-VI 

98-100%   celujący  

97%           bardzo dobry + 

90-96%     bardzo dobry 

89%           bardzo dobry - 

87-88%     dobry + 

72-86%     dobry 

71%           dobry - 

69-70%     dostateczny + 

51-68%     dostateczny 

50%           dostateczny – 

48-49%     dopuszczający + 

36-47%     dopuszczający 

35%           dopuszczający - 

      0-34%       niedostateczny 

kl. VII-VIII 

98-100%   celujący  

97%           bardzo dobry + 

91-96%     bardzo dobry 

90%           bardzo dobry - 

88-89%     dobry + 

76-87%     dobry 

75%           dobry - 

73-74%     dostateczny + 

52-72%     dostateczny 

51%           dostateczny – 

49-50%     dopuszczający + 

41-48%     dopuszczający 

40%           dopuszczający - 

      0-39%       niedostateczny 

 

§ 51 

1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki 

i uzupełnić zaległości w uzgodnionym przez nauczyciela terminie i ustalonej formie.  

2. Zasada, o której mowa w ust. 1, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym 

terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez 

nauczyciela.  



 24 

3. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu 

usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności, powinien zaprezentować swoje 

wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela oraz po 

uzgodnieniu z uczniem. 

4. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu 

materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję 

co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.  

5. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na 

nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zadania 

domowego, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego 

itp.:  

1) jeden raz w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych 

w wymiarze 1 godziny tygodniowo;  

2) trzy razy w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych 

w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.  

6. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych 

pisemnych prac klasowych, sprawdzianów oraz innych prac pisemnych.  

 

§ 52 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

3. Nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodziców ustnie uzasadnia ustaloną ocenę. 

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia 

ustalonej oceny w formie pisemnej. 

4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do 

wymagań edukacyjnych.  

5. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków 

określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.  

 

§ 53 

1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne 

z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:  

1) stopień celujący: 6; 

2) stopień bardzo dobry: 5; 

3) stopień dobry: 4; 

4) stopień dostateczny: 3; 

5) stopień dopuszczający: 2; 

6) stopień niedostateczny: 1. 

2. W klasach I-III stosuje się ocenę opisową, oprócz religii. 

3. W ocenach bieżących dopuszcza się stawianie znaku (+) i (-). 

4. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 1 pkt 1-5. 

5. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6.  

 

§ 54 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 
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1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  

3) dbałość o honor i tradycję szkoły;  

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.  

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

następującej skali: 

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

3. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem 

następujących kryteriów:  

1) zachowanie poprawne:  

a) uczeń odróżnia dobro od zła – prawidłowo ocenia zachowania własne 

i zachowania innych osób w kategoriach moralnych,  

b) nie stwierdzono, by postępowanie ucznia przyniosło jakąkolwiek szkodę jemu 

samemu, innej osobie lub otoczeniu, w szczególności szkole,  

c) w przypadku postępowania godzącego w dobro własne, dobro innej osoby lub 

dobro otoczenia, uczeń żałował, naprawił lub zrekompensował szkodę i zmienił 

swoje zachowanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli. 

2) zachowanie dobre:  

a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej,  

b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w jednym 

z obszarów: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, 

szczególnie szkoły; 

3) zachowanie bardzo dobre:  

a) uczeń spełnia kryteria oceny dobrej,  

b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w dwóch 

obszarach spośród następujących: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec 

otoczenia, szczególnie szkoły. 
 

4) zachowanie wzorowe:  

a) uczeń spełnia kryteria oceny bardzo dobrej,  

b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra we wszystkich 

trzech obszarach: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, 

szczególnie szkoły. 

5) zachowanie nieodpowiednie:  

a) uczeń nie spełnił jednego lub dwóch kryteriów oceny poprawnej, w szczególności 

naruszył swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby lub dobro 

otoczenia,  

b) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody albo nie zmienił swojego 

zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli. 

6) zachowanie naganne: 

a) uczeń nie spełnił kryteriów oceny poprawnej,  

b) został ukarany naganą Dyrektora, ale kara ta nie spowodowała oczekiwanej zmiany 

jego zachowania,  
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c) w sposób rażący lub uporczywy naruszał swoim postępowaniem dobro własne, 

dobro innej osoby (osób) lub dobro otoczenia,  

d) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody i nie zmienił swojego 

zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub 

innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

5. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do e-dziennika spostrzeżenia dotyczące 

wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad 

współżycia społecznego, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, 

udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków 

wychowawczych.  

 

§ 55 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie 

ustalonym przez Dyrektora nie później niż do 31stycznia.  

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

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

zachowania. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;  

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

6. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 56 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów 

danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania wystawia się najpóźniej na 7 dni przed radą klasyfikacyjną, nie są one 

poprzedzone ocenami proponowanymi. Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną informuje 

się ucznia i jego rodziców o ewentualnej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych. 

3. W terminie ustalonym przez Dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy, ustalają i wpisują do dziennika 

lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywane roczne oceny 

klasyfikacyjne zachowania.  
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4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas informują 

uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po 

ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.  

5. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału sporządza dla 

każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go 

bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi – w celu przedstawienia do 

wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do 

wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice 

potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez rodziców wykaz 

przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy 

w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania 

wykazu.  

6. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja 

o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom 

ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo 

listownie.  

7. Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym 

klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, odpowiadają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca oddziału.  

 

§ 57 

1. W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio 

do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału 

z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.  

2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

wyższej niż przewidywana nauczyciel może:  

1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami 

edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;  

2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego 

sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że: 

a) uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć 

edukacyjnych lub  

b) uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na 

ocenę wyższą niż przewidywana.   

3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela, 

tak by ostateczna ocena była wystawiona najpóźniej na 3 dni przed radą klasyfikacyjną. 

4. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż 

przewidywana wychowawca może:  

1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami 

oceniania zachowania;  

2)  ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że: 

a) przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub  

b) uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej 

niż przewidywana.  

5. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne 

zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika lekcyjnego przed 
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rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora.  

6. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej 

ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą 

Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, 

wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę 

zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego 

rodziców oraz Dyrektora. 

 

§ 58 

1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

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

ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą. 

 

§ 59 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia 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 przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.  

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

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

7. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze 

obserwatorów – rodzice ucznia.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora.  

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest 

ostateczna. 

10. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie.  

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „nieklasyfikowany”.  

 

§ 60 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną 

z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  
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4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich.  

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

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

wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.  

6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie. 

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

programowo wyższej i powtarza klasę.  

8. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz 

w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 61 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

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

dydaktyczno-wychowawczych.  

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor 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. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, przeprowadza się 

nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, 

zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych.  

7. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym 

mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.  

8. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

10.  Postanowienia ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym 
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że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia 

egzaminu poprawkowego.  

 

§ 62 

1. Począwszy od klasy pierwszej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne 

oceny klasyfikacyjne. 

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

3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 3, powtarza klasę.   

 

§ 63 

1. Począwszy od 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 klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, 

o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć.  

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

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

4.   uchylony 

§ 64 

1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce 

i zachowaniu poprzez: 

1) wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu do e-

dziennika; 

2) przekazywanie rodzicom, podczas spotkań z wychowawcami, odpowiednio:  

a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu,  

b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub 

przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I-

III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych 

opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych; 

3) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;  

4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub 

listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.  

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu – na terenie szkoły 

i w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.  

 
Rozdział 9. System nagród i kar 

 

§ 65 

1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze 

i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów. 

2. Uczeń może być nagrodzony za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie; 

2) wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych; 
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3) rzetelną naukę i pracę społeczną; 

4) dzielność i odwagę; 

5) 100% frekwencję. 

3. Rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwała dyrektora wobec szkoły; 

3) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców; 

4) nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim 

i  zakończenia roku szkolnego; 

5) nagrody rzeczowe. 

4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody Dyrektora szkoły za 

osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza 

obowiązujący program nauczania. 

5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy 

szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia. 

6. Kary uczniowie otrzymują za: 

1)   naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;  

2) notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;  

3)  opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć dydaktycznych oraz przerw; 

4)  przynoszenie na teren szkoły przedmiotów i substancji stwarzających zagrożenie życia  

      i zdrowia; 

5)  naruszanie nietykalności cielesnej; 

6)  brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych  

      pracowników oraz osób poza szkołą; 

7)  palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków i substancji  

      psychoaktywnych, rozpowszechnianie treści pornograficznych; 

8)  udowodnioną kradzież. 

7. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem 

winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-

dyscyplinującej. 

8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów. 

9. System kar obejmuje: 

1) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela; 

2) upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców; 

3) obniżenie oceny zachowania;  

4) nagana dyrektora. 

10. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest 

poinformować rodziców w formie ustnej lub pisemnej. 

11. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do Dyrektora, który po 

zbadaniu zasadności odwołania może uchylić wymierzoną karę.  

12. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku 

osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające 

z  nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice 

uczniów. 

 

§ 66 

1. Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora może być zastosowane wobec jawnego 

i rażącego naruszenia statutu szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia. 

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach: 

1) jeżeli nie przestrzega statutu i regulaminu szkoły oraz lekceważy obowiązki szkolne; 
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2) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły; 

3) jeżeli ujawnia pogardliwy stosunek do nauczycieli i wychowawców oraz ignoruje ich 

polecenia, wulgarnym słownictwem obraża nauczycieli, pracowników szkoły, 

uczniów i ich rodziców; 

4) jeżeli swoim zachowaniem uniemożliwia realizację zadań dydaktycznych (celowo 

rozprasza klasę, komentuje i rażąco dezorganizuje zajęcia edukacyjne); 

5) gdy opuści powyżej 150 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych; 

6) jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych 

uczniów (dotkliwe pobicie, stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej, kradzież 

mienia, picie alkoholu, używanie środków odurzających, używanie przekleństw 

i wulgarnego słownictwa – także w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły, 

demoralizowanie otoczenia opowiadaniami i lekturą pornograficzną); 

7) jeżeli upomnienia, nagany i kary nie przynoszą pożądanych rezultatów; 

8) na podstawie decyzji podjętej przez rodziców. 

3. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić: 

      1) rodzice; 

      2) Dyrektor; 

      3) Rada Pedagogiczna. 

4. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy 

uczniów do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 
Rozdział 10. Budżet szkoły 

 

§ 67 

1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów 

i przekazywanej przez Urząd Miasta Wrocławia oraz opłat rodziców.  

2. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej 

wykorzystania. 

3. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez 

organ prowadzący i pod jego nadzorem. 

 

Rozdział 11. Postanowienia końcowe 
 

§ 68 

1. Zmiany do Statutu uchwala Rada Pedagogiczna, a po pozytywnym zaopiniowaniu przez  

    organ prowadzący wchodzą w życie. 

2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa. 

 

§ 69 

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy 

o  systemie oświaty i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako 

taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej. 

 

§ 69a 

1.  Szkoła posiada własny hymn, sztandar, patrona, logo oraz ceremoniał szkolny. 

2.  Patronem szkoły jest Jan Paweł II, a święto patronalne obchodzi się około pierwszego  

     czerwca. 

3.  W czasie uroczystości państwowych, rocznic i świąt narodowych wykonywany jest hymn  

      państwowy. W innych przypadkach wykonywany jest hymn szkoły. 

4.  Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły: 

      1) uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego; 
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      2) ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

      3) święto patronalne szkoły i rocznice narodowe; 

      4) inne ważne uroczystości szkolne. 

5.  Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach organizowanych przez administrację   

      samorządową i państwową oraz uroczystościach religijnych: Msza św., uroczystościach    

      pogrzebowych i innych. 

6.  Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru        

     szkolnego i samej celebracji sztandaru. 

7.  Ceremoniał szkolny jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych   

      uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną  

      i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.  

8.   Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu -Małej  

      Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.  

9.   Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie,  

      transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego  

      poszanowania. 

10. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.   

11. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas IV-VIII o bardzo dobrym   

      zachowaniu.  

12. Kadencja pocztu trwa jeden rok szkolny i może być przedłużona na następny rok.  

13. Decyzją Rady Pedagogicznej za niewłaściwe zachowanie, uczniowie mogą być odwołani   

      ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru  

      uzupełniającego. 

14. Członkowie pocztu sztandarowego ubierają się w szkolny strój galowy i zakładają biało –  

      czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię i spięte u lewego boku. Poczet używa  

      rękawiczek w kolorze białym. 

15. Poczet sztandarowy salutuje: 

      1) przy wykonywaniu hymnu państwowego, hymnu szkoły i hymnów kościelnych; 

      2) podczas uroczystości kościelnych: przeistoczenia, przy komunii od słów „Oto Baranek  

          Boży”, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, po wejściu i przy wyjściu z  

          kościoła przed ołtarzem; 

3) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia pamięci; 

4) na polecenie wydane przez osobę kierującą uroczystością. 

16. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez  

      podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet  

      przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45º do przodu i staje po    

      prawej stronie bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do  

      pionu.  

17. W trakcie Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie  

      przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów. 

18. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną. 

 

§ 70 

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu 

50-070 Wrocław, Plac Franciszkański 1-3 

tel. 71 343 72 97, fax. 71 343 84 28 

NIP 897-16-75-006, REGON 022003501 
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oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek 

we Wrocławiu i godłem państwa. 

 

§ 71 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
Rozdział 12. Postanowienia przejściowe 

dotyczące oddziałów gimnazjalnych włączonych do szkoły podstawowej 
 

§ 72 

1. Na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), dotychczasowe 

niepubliczne gimnazjum o nazwie: Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Jana 

Pawła II we Wrocławiu, zostały włączone do niepublicznej ośmioletniej szkoły 

podstawowej o nazwie: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Jana 

Pawła II we Wrocławiu, 50-070 Wrocław, Plac Franciszkański 1-3. 

2. Szkoła podstawowa będzie prowadzić klasy gimnazjalne od dnia 1 września 2017 r. 

do czasu ich wygaszenia.  

3.  Oddziały gimnazjum funkcjonują w oparciu o dotychczasowe przepisy Statutu  

      Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu aż do  

      czasu likwidacji tychże oddziałów zgodnie z art. 127 ust. 1 i 3 ustawy – Przepisy  

      wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

 
Niniejszy Statut został zatwierdzony w dniu 27.01.2017 r. przez organ prowadzący i wszedł  

w życie z dniem 01.09.2017 r., a  równocześnie stracił moc Statut z dnia 01.09.2011 r.  

 

Zmiany dokonane w niniejszym Statucie po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ 

prowadzący wchodzą w życie z dniem  01.12.2017 r.  

 

Wrocław, 20 września  2017 r.  


