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Podstawy prawne:  

Niniejszy statut opracowano na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. – Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do 

ustawy. 
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DZIAŁ I 

INFORMACJE O JEDNOSTCE  

 

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1.  

 

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie we wszystkich dziedzinach swojej 

działalności kieruje się zasadami zawartymi w przepisach prawa oraz treściach zawartych 

w niniejszym statucie szkoły.  

2. Ilekroć w dalszej części niniejszego statutu mówi się bez bliższego określenia o:  

1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mściowie;  

2) Dyrektorze, nauczycielu(-ach), pracowniku(-ach), uczniu(-ach), Radzie Pedagogicznej,  

Radzie Rodziców, Samorządzie – należy przez to rozumieć odpowiednio: Dyrektora Szkoły, 

nauczyciela(-i) szkoły, pracownika(-ów) szkoły, ucznia(-ów) szkoły, Radę Pedagogiczną 

Szkoły, Radę Rodziców Szkoły, Samorząd Uczniowski Szkoły;  

3) Rodzic(-ach) – należy przez to rozumieć rodzica(-ów) uczniów;  

4) Prawnym(-ch) opiekunie(-ach) – należy przez to rozumieć prawnego(-nych) opiekuna(-ów) 

uczniów;  

5) Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy statut;  

6) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego 

przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie; 

7) Kuratorze – należy przez to rozumieć Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty;  

8) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne 

przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie.  

 

ROZDZIAŁ II 

NAZWA ITYP SZKOŁY  

§ 2. 

 

1. Niniejszy statut określa organizację i zadania publicznej szkoły podstawowej o strukturze 

organizacyjnej klas 0 – VIII dla dzieci i młodzieży pod nazwą Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Mściowie.  

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie jest szkołą publiczną.  

3. Siedzibą szkoły jest budynek położony we wsi Mściów nr 100.  

4. Pełna nazwa szkoły wraz z jej dokładnym adresem brzmi: Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Mściowie, Mściów 100, 27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie.  

5. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.  

6. Na pieczęci szkoły widnieje treść:  
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„Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie  

27-600 Sandomierz  

Mściów 100  

tel. /15/831 17 30  

NIP 864-167-30-62  

REGON 260624644”  

 

ROZDZIAŁ III 

INNE INFORMACJE O SZKOLE  

§ 3. 

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne przy Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego przy Szkole Podstawowej im. Jana  

Pawła II w Mściowie jest budynek położony we wsi Mściów nr 100.  

3. Organem nadzorującym szkołę jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.  

4. Obwód szkoły obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania czas trwania cyklu kształcenia 

w szkole wynosi 8 lat i jest podzielony na dwa etapy edukacyjne: 

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

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII. 

6. W strukturze organizacyjnej szkoły funkcjonuje oddział przedszkolny dla 5 i 6 latków.  

7. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.  

8. Rekrutuje uczniów w oparciu o zasady powszechnej dostępności.  

9. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.  

10. Realizuje ustalone dla szkoły podstawowe podstawy programowe kształcenia ogólnego 

i ramowy plan nauczania.  

11. Respektuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów.  

12. Umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły uprawniającego do dalszego 

kształcenia w szkole ponadpodstawowej.  

13. W szkole wprowadza się wewnątrzszkolne ocenianie, program wychowawczo- 

profilaktyczny, które są integralną częścią statutu i precyzyjnie określają prawa i obowiązki 

nauczycieli, uczniów i rodziców.  

14. Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz wykaz dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych określa rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji 

roku szkolnego.  
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DZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

ROZDZIAŁ I  

CELE IZADANIA SZKOŁY  

§ 4. 

 

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu 

kształcenia;  

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,  

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

6) zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt b, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą 

organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

7) zajęcia wymienione w pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy; 

8) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

§ 5. 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów ustawy i przepisów wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające 

treści zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym, szkoły dostosowanym do potrzeb 

rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska a w szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły;  

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub 

wykonywania wybranego zawodu;  

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych 

w ustawach o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; − sprawuje 

opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły; 

2. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2015&amp;qplikid=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2015&amp;qplikid=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2015&amp;qplikid=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2015&amp;qplikid=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2015&amp;qplikid=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2015&amp;qplikid=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2015&amp;qplikid=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=30-09-2015&amp;qplikid=1
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§ 6.  

 

Cele i zadania, o których mowa w § 5, szkoła realizuje w sposób uwzględniający optymalne 

warunki rozwoju ucznia, umożliwiające uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z zapewnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad 

promocji i ochrony zdrowia. W związku z tym szkoła:  

1) organizuje dla uczniów naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami;  

2) zapewnia uczniom możliwość corocznego odbywania rekolekcji wielkopostnych w terminie 

uzgodnionym z proboszczem parafii; 

3) organizuje apele, lekcje wychowawcze i imprezy o treści religijnej, w szczególności 

związane ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Patrona Szkoły;  

4) organizuje apele, lekcje wychowawcze i inne imprezy o treści narodowej lub regionalnej, 

w szczególności dotyczące obchodów Święta Niepodległości, rocznicy Konstytucji 3 Maja, itp.;  

5) współpracując z pielęgniarką z gminnej służby zdrowia zapewnia uczniom możliwość 

szybkiego kontaktu z lekarzem lub szpitalem w razie stwierdzenia choroby w czasie zajęć 

szkolnych;  

6) przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu zapewnia 

uczniom możliwość opieki psychologicznej i pedagogicznej, kierując ich w razie potrzeby na 

badania w tej poradni;  

7) zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej organizuje dla uczniów 

indywidualne nauczanie na zasadach określonych odrębnymi przepisami, kieruje wskazanych 

uczniów do szkoły specjalnej lub w wypadku braku zgody rodziców na naukę w takiej szkole 

organizuje dla tych uczniów kształcenie specjalne;  

8) zgodnie z zaleceniami opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej zapewnia pomoc 

specjalistów w tym pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, logopedy;  

9) organizując pozalekcyjne koła przedmiotowe, zajęcia sportowe oraz konkursy, umożliwia 

uczniom rozwijanie ich zainteresowań;  

10) umożliwia uczniom uzdolnionym realizację indywidualnych programów nauczania;  

11) zapewnia dodatkową pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez organizowanie 

dla nich zajęć wyrównawczych, dodatkowej pomocy pozalekcyjnej ze strony nauczycieli 

i samopomocy koleżeńskiej ze strony innych uczniów;  

12) szkoła realizuje cele i zadania wychowawcze i profilaktyczne wyszczególnione                    

w programie wychowawczo – profilaktycznym uchwalonym przez Radę Rodziców                                

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 

13) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez 

zapewnienie: 

a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

b) sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, 
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c) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów,                         

w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne, 

d) integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami 

pełnosprawnymi, 

e) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

ROZDZIAŁ II 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ W SZKOLE 

§7 

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę wychowania przedszkolnego i podstawę programową kształcenia ogólnego dla 

poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej 

edukacji przedmiotowej.  

 

§ 8  

Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole  

 

1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych 

w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia 

i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania 

może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie 

programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:  

1) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej; 

2) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy 

przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania; 

3) wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.  

2. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być 

dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien 

uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację 

szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów. 

3. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny. 

4. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub 

we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program 

opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora 

(autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do 

programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie 

wprowadzenia zmian. 

5. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej 

„programem nauczania ogólnego” dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły na 
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wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na 

wniosek nauczyciela lub nauczycieli.  

6. Program nauczania zawiera:  

1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;  

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego; 

3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich 

program będzie realizowany;  

4) opis założonych osiągnięć ucznia;  

5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.  

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym 

roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca 

poprzedniego roku szkolnego. 

8. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru 

pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez 

nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program 

spełnia wszystkie warunki opisane w ust. 6, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie 

innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe 

i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest 

przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole. 

9. Opinia, o której mowa w ust.8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu                                

z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb 

edukacyjnych uczniów. 

10. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 czerwca. 

11. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły                         

w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów                                   

i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne 

oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny Zestaw 

Programów Nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku. 

12. Indywidualne programy edukacyjno–terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia 

z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla 

uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym dopuszcza dyrektor szkoły.  

13. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:  

1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego lub  

2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.  

14. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem 

podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić 

cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia                      
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w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku 

ostatniej części podręcznika.  

 

§ 9  

Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole 

 

1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie 

kształcenia podejmuje nauczyciel prowadzący określoną edukację w szkole.  

2. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach 

przedstawia dyrektorowi szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia z danej edukacji przedmiotowej, 

w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły propozycję:  

1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;  

2) jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka 

nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach 

oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.  

4. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji nauczycieli z poszczególnych edukacji ustala po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:  

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach 

danej klasy przez co najmniej trzy lata;  

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym 

z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty 

dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.  

5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym zestawie 

podręczników inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra 

oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.  

6. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać 

zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości 

zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.  

7. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać zmiany 

materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6.  

8. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub 

materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale uzupełnić 

zestaw materiałów ćwiczeniowych.  

9. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia 

zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz 

materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w następnym roku szkolnym. Informacja 

umieszczana jest na tablicy ogłoszeń.  
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§ 10  

Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 

zakupionych z dotacji celowej  

 

1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano 

z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.  

2. Ilekroć mowa o:  

1) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, 

a zakupiony z dotacji celowej;  

2) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający 

podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub 

elektroniczną;  

3) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów 

służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.  

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są 

uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.  

4. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach 

bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi Rozporządzeniu Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji 

materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).  

5. Biblioteka nieodpłatnie:  

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;  

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać 

elektroniczną;  

3) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.  

6. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych.  

7. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej 

części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się 

z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego 

ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są numery 

wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca.  

8. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/ materiały 

edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. 

Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.  

9. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki 

i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, 

które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.  

10. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych 

podręczników i materiałów edukacyjnych:  



 

 11 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŚCIOWIE   

1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im 

materiałów bibliotecznych;  

2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich 

stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub 

wychowawcy klasy;  

3) uczniowie są zobowiązani są do obłożenia wypożyczonych podręczników;  

4) zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;  

5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;  

6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;  

7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym 

stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.  

11. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia 

z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:  

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników 

do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub 

w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością 

organu prowadzącego;  

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony 

w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje 

naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół 

zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. 

Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.  

12. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów 

biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.  

13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym 

wezwaniu do zwrotu, szkoła żąda od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  

z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy 

następuje na konto budżetowe organu prowadzącego i stanowi dochód budżetu państwa.  

14. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna 

instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji 

materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).  

 

§ 11  

 

1. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczo- 

Profilaktycznym.  

1a. Program Wychowawczo -  Profilaktyczny obejmuje: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz; 
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2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

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

2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji 

wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, 

z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.  

3.Programy, o których mowa w §11ust.1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od 

rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. 

Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.  

4.W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczo- 

Profilaktycznego rozumianą jak w ust. 3, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu                          

z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły 

obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną.  

5.Wychowawcy klas na każdy etap edukacyjny opracowują plany pracy wychowawczej, 

z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo – Profilaktycznego i przedstawią je do 

zaopiniowania na zebraniach rodziców.  

6. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej 

wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej 

przez cały okres funkcjonowania klasy.  

7.Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny 

wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny 

uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.  

 

§ 12  

 

Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1) realizacje przyjętego w Szkole Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;  

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;  

3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy, np. we współpracy                      

z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;  

4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami;  

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;  

6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;  

7) prowadzenie profilaktyki uzależnień.  
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§ 13  

 

1.Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:  

1 )nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:  

a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły i wychowawcami z nowo przyjętymi uczniami i ich 

rodzicami, 

b) organizacje spotkania integracyjnego z wychowawcą klasy,  

c) organizację spotkania integracyjnego w szkole wszystkich klas,  

d) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego 

w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych 

i materialnych,  

e) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez wychowawcę,  

f) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę, psychologa, pedagoga, 

wychowawcę,  

g) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,  

h) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno - 

pedagogicznej,  

i) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzący nauczania indywidualnego na 

podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji; 

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków 

rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący; 

3) nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:  

a) umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie 

z odrębnymi przepisami,  

b) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną,  

c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości 

i potrzeb ucznia,  

d) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,  

e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,  

f) indywidualizację procesu nauczania; 

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym statucie.  

 

 

§ 14  

 

1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.  

2. Do zadań koordynatora należy:  

1) integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, 

rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;  
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2) współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach na 

rzecz bezpieczeństwa uczniów;  

3) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;  

4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania 

bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i uczniów;  

5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;  

6) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;  

7) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.  

 

§ 15  

 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych na jej 

terenie poprzez:  

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;  

2) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z harmonogramem dyżurów ustalonym przez 

dyrektora szkoły i zasadami organizacyjno – porządkowymi ustalonymi w placówce;  

3) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć                                       

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;  

4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na przedmiotach wymagających podziału na 

grupy; obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;  

5) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;  

6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;  

7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;  

8) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym;  

9) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych 

i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;  

10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;  

11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;  

12) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;  

13) ogrodzenie terenu szkoły;  

14) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń gospodarczych;  

15) wyposażenie szkoły w apteczki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach 

udzielania tej pomocy;  

16) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym 

uczniów niepełnosprawnych;  

17) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach 

i wycieczkach poza teren szkoły;  

18) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;  
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19) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych 

zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów;  

20) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez 

mocowanie na stałe koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może 

stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.  

 

§ 16  

 

Pracownicy szkoły w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować 

się dobrem ucznia i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.  

 

ROZDZIAŁ III  

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  

§ 17 

 

Oddział Przedszkolny jest przedszkolem publicznym, tzn. prowadzi bezpłatne nauczanie 

i wychowanie, na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

 

§ 18 

CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

1.Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 

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

dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na 

drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna: 

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                                   

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek 

w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 
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7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym; 

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie                         

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających 

się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do 

intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz 

norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, 

inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości 

możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych 

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych 

dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami; 

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

2. Oddział przedszkolny organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci 

nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.  

3. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców obowiązku 

przyprowadzania lub odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego.  

4. Dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub inne upoważnione na piśmie osoby 

będących pod wpływem alkoholu.  
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Rozdział IV.  

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

§ 19 

 

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

organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora.  

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

 

§ 20. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w wieku 6 lat, 

z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień.  

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.  

3. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci pięcioletnie na pisemną prośbę 

rodziców i za zgodą dyrektora.  

 

§ 21. 

 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program 

wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły.  

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00 – 13.00.  

3. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.  

4. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb                                 

i możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi 30 minut.  

5. Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzane 2 razy 

takie zajęcia.  

 

§ 22. 

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela 

prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy 

oraz oczekiwań rodziców.  

2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny 

posiłków oraz czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.  

3. Warunki korzystania z żywienia w oddziale przedszkolnym ustala dyrektor szkoły 

w porozumieniu z rodzicami dzieci.  
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§ 23. 

 

1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.  

2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

wynosi 25 godzin tygodniowo.  

 

Rozdział V.  

ZADANIA NAUCZYCIELA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

§ 24 

 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.  

2. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Dąży do 

pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie 

ich własnej inicjatywy.  

3. Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, 

otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej.  

4. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program 

wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakość.  

5. Przeprowadza w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym jest możliwe rozpoczęcie 

przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka do nauki w szkole.  

6. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, 

logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.  

7. Prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu 

swoich wychowanków.  

8. Planuje pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym.  

9. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony dyrektora i rady pedagogicznej.  

10. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza 

indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego 

możliwości.  

11. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – 

edukacyjnych.  

12. W ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz w miarę potrzeb spotkania 

indywidualne.  

13. Na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania i niniejszym 

statutem oddziału przedszkolnego. Nauczyciel stale doskonali metody pracy z dziećmi, 

poszerzając swoją wiedzę pedagogiczną i doskonaląc swój warsztat pracy oraz uczestniczy 

w różnych formach doskonalenia zawodowego.  
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Rozdział VI. 

WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

§ 25 

 

1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci pięcio - i sześcioletnie.  

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:  

1) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia i zabawy dowolne, zajęcia organizowane, 

spacery, wycieczki i sytuacje okolicznościowe;  

2) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony 

i poszanowania jego godności osobistej;  

3) życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak potrzeby biologiczne, 

emocjonalno – społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania;  

4) uczestniczenia w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice;  

5) pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

ROZDZIAŁ VII  

ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY  

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

§ 26 

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, 

rodzicom i nauczycielom.  

 

§ 27 

 

Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, 

a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.  

 

§ 28 

 

1.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :  

1) diagnozowaniu środowiska ucznia;  

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                                   

i umożliwianiu ich zaspokojenia;  

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia;  

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;  

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 
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odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;  

7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;  

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;  

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;  

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

 

§ 29 

 

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów, ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, 

w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego                      

i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika z:  

1) wybitnych uzdolnień;  

2) niepełnosprawności;  

3) niedostosowania społecznego;  

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

5) specyficznych trudności w uczeniu się;  

6) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

7) choroby przewlekłej;  

8) zaburzeń psychicznych;  

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;  

11) zaniedbań środowiskowych;  

12) trudności adaptacyjnych;  

13) odmienności kulturowej; 

14) z zaburzeń zachowania i emocji. 

 

 

§ 30 

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:  
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1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;  

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

 

§ 31 

 

Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania 

pedagogiczne, których celem jest:  

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;  

2) świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;  

3) dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy.  

 

§ 32 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel/specjalista informuje 

o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.  

2. O pomoc psychologiczno–pedagogiczną mogą wnioskować także, w przypadkach, jak 

w ust. 1:  

1) rodzice ucznia;  

2) uczeń;  

3) poradnia psychologiczno–pedagogiczna;  

4) dyrektor szkoły;  

5) pielęgniarka szkolna;  

6) pracownik socjalny;  

7) asystent rodziny;  

8) kurator sądowy.; 

9) nauczyciel, wychowawca oraz specjaliści zatrudnieni w szkole; 

10) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

3. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się 

wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się 

wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną u dyrektora szkoły.  

 

 

§ 33 

Formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej  

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela 

w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:  

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

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

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;  

4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych. 

Są to:  

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: 

adresaci  uczniowie przejawiający trudności w nauce, w 

szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego  

dla danego etapu edukacyjnego  

zadania  pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności 

określonych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego  

 

podstawa udzielania  

na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela 

przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica  

okres udzielania pp zgodnie z decyzją dyrektora  

 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia: 

adresaci  uczniowie szczególnie uzdolnieni  

zadania  rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów  

podstawa udzielania  na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela 

przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii PP o 

szczególnych uzdolnieniach  

prowadzący  nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje 

właściwe do rodzaju  

prowadzonych zajęć  

okres udzielania pp zgodnie z decyzją dyrektora  

 

3) zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, terapia: 
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adresaci  dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się  

zadania  do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń 

stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy 

psychologiczno -pedagogicznej.  

podstawa 

udzielania  

orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub opinia 

PPP.  

prowadzący  nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do 

rodzaju prowadzonych zajęć  

okres 

udzielania 

pp 

zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu  

 

4) inne o charakterze terapeutycznym, rewalidacyjne: 

adresaci  uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi mających problemy 

w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym 

i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły 

zadania  eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego  

podstawa udzielania  orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej 

lub opinia PPP.  

prowadzący  nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje 

właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć  

okres udzielania pp zgodnie z decyzją dyrektora,  

 

 

5) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: 

adresaci  organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w 

funkcjonowaniu społecznym. 

zadania  eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego 

podstawa 

udzielania  

orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej lub 

opinia PPP 
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prowadzący  nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe 

do rodzaju prowadzonych zajęć  

okres udzielania 

pp 

zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu  

 

3. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to:  

1) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego; 

2) warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej; 

3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

4) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

 

§ 34 

Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom  

 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:  

1) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

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

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;  

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

orzeczenia;  

3) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa 

w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie 

zindywidualizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy                                         

z uczniem. 

2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która 

polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, 

analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory 

ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują 

trudności / zdolności lub zaburzenia.  

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy 

w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.  

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym 

z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  
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5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno– 

pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w zeszycie 

korespondencji/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.  

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę 

pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia 

rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii 

nauczycieli uczących w klasie.  

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w 

celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, 

wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, 

dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o spotkaniu 

nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

8. Po zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca/pedagog proponuje formy 

pomocy psychologiczno– pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję 

przedstawia dyrektorowi szkoły.  

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia 

lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.  

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę możliwości przydziału godzin 

nauczycielom z zachowaniem 40-godzinnego wymiaru czasu pracy.  

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.  

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

swojemu dziecku.  

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją 

i świadczeniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej swoim wychowankom.  

 

 

§ 35 

 

1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych.  

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej 

składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.  

3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami 

uczniów.  
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4. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień                       

i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką 

nauczyciela.  

 

 

§ 36 

Uczeń zdolny w szkole  

 

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:  

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;  

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny 

i wiary w siebie;  

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego 

uczniów;  

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;  

5) promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.  

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:  

1) na lekcji; 

2) poza lekcjami; 

3) poza szkołą; 

4) inne formy (np. rajdy edukacyjne, obozy sportowo-wypoczynkowe).  

3. Uczeń zdolny ma możliwość:  

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;  

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań lekcyjnych oraz 

w domu;  

4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.  

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:  

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów;  

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy;  

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy 

ucznia w domu;  

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia. 

 

§ 37 

 

Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:  

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;  
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2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych 

,intelektualnych i fizycznych ucznia;  

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;  

4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia 

i środków dydaktycznych;  

5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.  

 

§ 38 

Dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb ucznia  

 

1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,                     

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 

się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej.  

3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

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

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

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

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

na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych                       

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

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

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrze psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

 

§ 39 
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1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody 

rodzica.  

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze można prowadzić w grupach międzyoddziałowych 

i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno- 

wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji.  

3. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno – 

wyrównawczych może być niższa, niż określona w przepisach.  

4. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.  

5. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 

własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.  

6. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.  

7. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

 

§ 40 

 

W szkole zatrudniony jest logopeda lub w miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

 

§ 41 

 

Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb logopeda oraz inni 

nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. W szkole 

mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu 

komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach 

umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców, 

zeszytach korespondencji, stronie internetowej szkoły, w szczególnych przypadkach 

telefonicznie.  
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ROZDZIAŁ VII  

ORGANIZACJA NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI  

UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM  

I NIEDOSTOSOWANYM POŁECZNIE  

§ 42 

 

W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. orzekania 

inwalidztwa. Nauczanie specjalne prowadzone jest:  

1)w oddziale ogólnodostępnym. 

 

§ 43 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem 

społecznym:  

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

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

i środki dydaktyczne;  

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych ucznia;  

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;  

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;  

6) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę 

języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.  

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

kształcenia specjalnego.  

 

§ 44 

 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres 

nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.  

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 

uchwały stanowiącej rada pedagogiczna. 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.  

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.  

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca 

lutego w ostatnim roku nauki.  

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:  
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1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej 

kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub 

usprawiedliwionymi nieobecnościami;  

2) psycho-emocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.  

 

§ 45 

 

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno–pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub                    

z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem 

z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.  

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z                         

drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.  

 

§ 46 

 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                                    

z zaleceniami poradni psychologiczno–pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny 

tygodniowo na ucznia.  

2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie 

nauczania i arkuszu organizacyjnym.  

 

§ 47 

 

W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:  

1) korekcyjno – kompensacyjne;  

2) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne);  

3) zajęcia specjalistyczne:,  

4)inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp., jeśli Szkoła 

jest w stanie je zrealizować.  

 

§ 48 

 

1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli 

posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym.  

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:  
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1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone 

w programie;  

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą                           

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym;  

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli 

oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez 

nauczycieli i specjalistów;  

4) udzielają pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom 

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze 

form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

5) Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane 

działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez 

nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.  

 

§ 49 

 

1. W przypadku przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej - uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do badania w warunkach 

i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci 

niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym- w warunkach 

dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania badania do rodzaju niepełnosprawności lub 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia polegać może w szczególności na:  

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu 

odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;  

2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu;  

3) zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu specjalisty z zakresu danej 

niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy 

w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.  

3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania badania 

kompetencji do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego 

ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  



 

 32 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŚCIOWIE   

 

§ 50 

 

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w niniejszym 

statucie szkoły.  

 

§ 51 

 

1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu 

społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem.  

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog 

szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.  

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co 

najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.  

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:  

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny 

specjalista.  

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są 

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie 

o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku 

braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez 

rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu.  

6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół 

opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany 

poprzedni program.  

8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:  

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem;  

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia 

z uczniem, z tym, że w przypadku:  

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,  

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,  
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c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze 

socjoterapeutycznym; 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez 

dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania 

z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia.  

9. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno– 

terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu. W przypadku 

nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, są oni niezwłocznie 

zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą 

realizowane. Wychowawca klasy/pedagog przekazuje pisemną informację rodzicom /listownie/, 

bądź na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic potwierdza otrzymanie informacji podpisem.  

10. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program 

edukacyjno–terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń 

zawartych w nim.  

 

§ 52 

Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów  

 

1.W zakresie organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do 

obowiązków wychowawcy należy:  

1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 

trudności/zdolności uczniów;  

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych uczniów;  

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego 

sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji 

z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem 

społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej 

z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów 

(orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania 

wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez 

specjalistów i do pogłębionej diagnozy; 
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4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli 

prowadzących zajęcia w klasie;  

5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

odpowiada za złożenie wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy 

pomocy psychologiczno–pedagogiczne uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do 

uruchomienia w szkole;  

6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo 

wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub 

upoważniona przez niego osoba; 

7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;  

8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej i postępach ucznia;  

9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;  

10) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie 

szkoły;  

11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych 

oraz dokonania ewaluacji typu „in - term” – w trakcie i ewaluacji „in - post ” – na zakończenie;  

12) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej;  

13) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.  

2.Wychowawca realizuje zadania poprzez:  

1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;  

2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych wychowanków;  

3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;  

4) udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;  

5) tworzenieśrodowiskazapewniającegowychowankomprawidłowyrozwójfizyczny i psychiczny, 

opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;  

6) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów z rówieśnikami;  

7) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;  

8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 

klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im 

pomocy w nauce;  

9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;  
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10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego 

organizowania sobie pracy;  

11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają 

trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem 

klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie 

dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad 

regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez 

wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn 

obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu 

materiału;  

12) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. 

poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, zimowisk, wyjazdów na „ zielone 

szkoły”;  

13) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 

stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami 

poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - 

zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami 

ducha i charakteru;  

14) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich 

zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;  

15) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 

pomocy.  

 

§ 53 

 

1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej należy:  

1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;  

2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;  

3) świadczenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;  

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:  

a) (uchylony) 

b) (uchylony) 

c) (uchylony) 

d) (uchylony) 
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5) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia;  

6) dostosowywać metody pracy do sposobów uczenia się ucznia;  

7) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;  

8) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;  

9) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno– wyrównawczych, 

rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych) – 

prowadzenia Dziennika zajęć innych nauczyciela, zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej; 

10) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania 

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów 

ucznia;  

11) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej 

i behawioralnej;  

12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;  

13) stosowanie oceniania wspierającego ucznia; 

14) realizowanie zajęć z zakresu pracy z uczniem mającym trudności w nauce i uczniem 

zdolnym, zgodnie z poleceniem dyrektora.  

 

ROZDZIAŁ IX  

NAUCZANIE INDYWIDUALNE  

§ 54 

 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem.  

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie 

orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej Poradni Psychologiczno–

Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie 

w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 

realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.  

3. Zajęci indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym 

w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.  

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 

nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku 

nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia 

zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.  

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 

wskazaniami w orzeczeniu.  
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6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego 

nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem 

spełnienia łącznie dwóch warunków:  

1) w orzeczeniu wskazano taką możliwość;  

2) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.  

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego 

dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których 

zajęcia są organizowane.  

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, 

stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są 

realizowane.  

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.  

Wniosek, o którym mowa w ust. 8, dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.  

11. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz na zasadach określonych w statucie szkoły, formy i zakres 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania.  

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio 

z uczniem wynosi:  

1) dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8 prowadzonych w co najmniej 2 dniach;  

2) dla uczniów klasy IV- VI od 8 do 10 prowadzonych w co najmniej 3 dniach; 

3) dla uczniów klas VII – VIII od 10 do 12 prowadzonych w co najmniej 3 dniach. 

13. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 

osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia 

zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.  

14. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna 

prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, 

z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły.  

 

ROZDZIAŁX  

INDYWIDUALNY TOK NAUKI,  

INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI  

§ 55 

 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego 

programu nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:  

1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;  
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2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/półrocza.  

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

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.  

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

najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.  

4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.  

5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania 

z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku 

szkolnego.  

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:  

1) uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców;  

2) rodzice niepełnoletniego ucznia;  

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek 

– za zgodą rodziców.  

7. Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do 

wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.  

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program 

nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.  

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, 

pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.  

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej i publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

11. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno– 

pedagogicznej.  

12. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego 

programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia organu 

nadzoru pedagogicznego.  

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.  

14. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby 

pracować.  

15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela– opiekuna 

i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie 

niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.  

16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub 

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

stopnia albo realizować program we własnym zakresie.  

17. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:  
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1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji 

indywidualnych;  

2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego 

wszystkich uczniów w danym półroczu lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą 

i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem. 

Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co 

dwa tygodnie.  

18. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.  

19. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.  

20. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu 

klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.  

21. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.  

22. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.  

23. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, 

należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację                               

o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce 

„Szczególne osiągnięcia ucznia”.  

 

DZIAŁ III 

 

ROZDZIAŁ 1  

ORGANY SZKOŁY  

§ 56 

 

Organami szkoły są:  

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 57 

Dyrektor Szkoły  

 

1. Dyrektor Szkoły jest powołany na przez organ prowadzący Szkołę. Zarząd Stowarzyszenia 

nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z dyrektorem oraz dokonuje pozostałych czynności 

z zakresu Kodeksu Pracy.  

2. Szczegółowy zakres obowiązków dyrektora określa Zarząd Stowarzyszenia w załączniku do 

umowy o pracę.  

3. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą pracą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,                                          

a w szczególności:  
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1) w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia kieruje i odpowiada za pracę dydaktyczną, 

wychowawczą i opiekuńczą w jednostce;  

2) w porozumieniu z Zarządem może powołać wicedyrektora szkoły, któremu ustala zakres 

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; 

3) wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia sprawuje nadzór nad wszystkimi formami działalności 

jednostki;  

4) na mocy pełnomocnictwa Zarządu i w porozumieniu z Zarządem nawiązuje i rozwiązuje 

stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;  

5) występuje z wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia o przyznanie nagród i premii oraz 

wymierzenie kary porządkowej pracownikom;  

6) opracowuje zakres obowiązków dla nauczycieli i pracowników obsługi;  

7) zapewnia uczniom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy;  

8) zapoznaje uczniów, ich rodziców i pracowników z nowymi przepisami, wytycznymi, 

zarządzeniami dotyczącymi oświaty i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów;  

9) dba o rozwój i wyposażenie jednostki;  

10) odpowiada za prawidłowe prowadzenie i przechowywanie szkolnej dokumentacji, kontakty 

z władzami oświatowymi;  

11) odpowiada za bezpieczeństwo BHP;  

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

specjalnego ucznia;  

13) współpracuje z osobami/instytucjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

dziećmi i młodzieżą; 

14) organizuje dodatkowe zajęci edukacyjne za zgodą organu prowadzącego szkołę i po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

15) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

16) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

4. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) 

jest obowiązany powiadomić:  

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.  

5. Dyrektor szkoły bierze udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów szkoły na ich 

zaproszenie.  

6. Zasady powierzenia funkcji oraz wymogi, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się 

o stanowisko dyrektora regulują odrębne przepisy.  
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§ 58 

Rada Pedagogiczna  

 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki.  

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

W zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.  

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.  

4. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, 

nadzorującego, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek 1/3 członków rady 

pedagogicznej.  

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

w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

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

6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.  

7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.  

8. Rada pedagogiczna może wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o odwołanie ze 

stanowiska dyrektora szkoły.  

9. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.  

10. Do kompetencji stanowiących Rady należy:  

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich 

projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach wniosków do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do 

innej szkoły; 

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

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

11. Rada pedagogiczna opiniuje:  

1) organizację pracy szkoły z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych;  

2) plan pracy Samorządu Uczniowskiego;  

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

wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;  

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac                            

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych;  
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5) programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;  

6) wnioski do poradni psychologiczno- pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności 

w nauce uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie nauki w szkole 

podstawowej;  

7) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariatu lub innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, innowacyjna i opiekuńcza;  

8) kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze; 

9) Rada pedagogiczna może wystąpić z głosem doradczym do dyrektora szkoły o przyznanie 

nauczycielowi nagród, odznaczeń i wyróżnień.  

 

§ 59 

Rada Rodziców  

 

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

2. Celem działań rady rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia 

statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie,  

3. Głównym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.  

4. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybrani w głosowaniu na 

pierwszym zebraniu po rozpoczęciu roku szkolnego.  

5. Radę Rodziców tworzą: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, 

członek.  

6. Spotkania Rady Rodziców z dyrektorem i rada pedagogiczną są protokołowane.  

7. Rada rodziców, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, gromadzi na swoim koncie 

fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców, fundacji, darowizn.  

8. Do zadań rady rodziców należy:  

1) opracowanie regulaminu pracy rady rodziców; 

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

pedagogiczną; 

3) kontrolowanie wydatkowania składek rodziców na rzecz szkoły; 

4) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników; 

5) rada rodziców może występować z wnioskiem do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy 

nauczyciela; 

6) rada rodziców może wydać opinię o pracy nauczyciela; 

7) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły; 

8) udzielanie pomocy finansowej; 

9) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

szkoły.  
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§ 60 

Samorząd Uczniowski  

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie szkoły wybrani przez wszystkich uczniów szkoły 

w drodze głosowania.  

2. Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu 

Uczniowskiego.  

3. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Może przedstawiać 

radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, 

w szczególności dotyczących praw uczniów takich jak:  

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

wymaganiami;  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny za postępy w nauce i zachowaniu;  

3) prawo do organizowania życia szkolnego;  

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;  

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej;  

6) prawo do wyboru nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego;  

7) regulamin Samorządu Uczniowskiego jest znany i respektowany przez społeczność 

uczniowską, zgodny ze statutem.  

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

wolontariatu.  

5. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły 

uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. 

 

DZIAŁ IV 

 

ROZDZIAŁ I  

ORGANIZACJA NAUCZANIA  

§ 61 

 

1. (uchylony) 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są:  

1) w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie 

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

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego 

eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;  

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 

grupy, opisanych w niniejszym statucie;  
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3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu 

edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, zajęć komputerowych, religii, etyki, zajęcia WF-u, 

wdż;  

4) w toku nauczania indywidualnego;  

5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;  

6) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;  

7) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze 

wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. 

Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: wychowania fizycznego (2 godz.);  

8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, 

wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy 

szkoleniowo-wypoczynkowe w okresie ferii letnich. 

3. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces 

dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.  

4. Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na 

zajęcia wpływające n zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności 

uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 20 września 

każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły z uwzględnieniem deklaracji 

nauczycieli.  

5. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych:  

1) uczniowie klas IV -VIII w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego dokonują wyboru 

form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez 

dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, 

miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły;  

2) zajęcia, o których mowa w pkt 3 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne 

lub pozaszkolne w formach:  

a) zajęć sportowych, 

b) zajęć rekreacyjno- zdrowotnych, 

c) zajęć tanecznych, 

d) aktywnych form turystyki.  

6. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego                          

w formie zajęć określonych w ust.5 pkt 3 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te 

zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.  

7. Na zajęciach edukacyjnych zajęć informatycznych, dokonuje się podziału na grupy 

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.  

8. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych, w grupach 

o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego, zajęcia prowadzone 

są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniów.  

9. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. 

Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.  
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10. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców.  

11. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego liczba uczniów w oddziale nie 

może przekroczyć 25.  

12. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący nie więcej niż 20 uczniów, 

wnie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.  

 

§ 62 

 

Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres 

kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach 

prawa.  

 

§ 63 

Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u.  

 

1. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie 

z odrębnymi przepisami.  

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. 

Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione.  

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 

uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba 

chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje 

rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w 

formie zajęć międzyszkolnych.  

4. W sytuacjach, jak w ust.3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na 

świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących 

zajęcia w grupach międzyszkolnych.  

5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch 

rodzajach zajęć.  

6. W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na 

świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się oceny z obu edukacji.  

7. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się 

oceny uzyskane z tych zajęć.  

8. W przypadku, gdy uczeń nie uczęszcza na zajęcia religii i/lub etyki – przebywa od opieką 

nauczyciela świetlicy. Zwyjątkiemprzypadku,gdyrodziceuczniazłożąoświadczenieo zapewnieniu 

dziecku opieki na czas trwania lekcji (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  
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§ 64 

 

1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu 

wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa 

w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców 

i dziewcząt.  

2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego 

rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec 

udziału ucznia w zajęciach.  

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia 

do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.  

4. Zajęcia WDŻ-u organizuje się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej w wybranym 

dniu, zapewniając tym samym możliwość pozostania ucznia, który nie uczestniczy w tych 

zajęciach, pod opieką rodziców.  

 

§ 65 

Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego  

 

1. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, zwalnia 

ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na 

czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania 

fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania 

edukacyjne do możliwości ucznia. Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie 

szkoły, zasadach wewnątrzszkolnego oceniania oraz przedmiotowym systemie oceniania.  

2. W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia 

ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć 

wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką 

nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas 

trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie 

zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony” albo „zwolniona”.  

3. Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.  

 

§ 66 

 

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

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
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z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. 

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

albo „zwolniona”.  

 

§ 67 

 

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może 

zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza 

szkołą.  

 

§ 68 

 

W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki.  

 

 

§ 69 

 

Przerwy lekcyjne mogą trwać 5 i10 minut, w tym jedna po 15 lub20 minut w zależności od 

organizacji zajęć.  

 

§ 70 

 

Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodniez obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

 

ROZDZIAŁ II  

ORGANIZACJA WYCHOWANIA I OPIEKI  

§ 71 

 

Szkolny system wychowania:  

1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Rodziców opracowuje a Rada Pedagogiczna 

zatwierdza szczegółowy Program wychowawczo-profilaktyczny na dany rok szkolny 

z uwzględnieniem aktualnych potrzeb.  

2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników 

Szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój 

ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym (holistycznym).  

3. Podjęte działania wychowawczo-profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku 

szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:  

1) pracy nad sobą;  

2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;  
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3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, 

odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności        

i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;  

4) rozwoju samorządności;  

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;  

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;  

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry 

akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.  

4. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:  

1) zna i akceptuje działania wychowawcze, profilaktyczne szkoły;  

2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;  

3) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, 

demokratycznym państwie oraz świecie;  

4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem 

społeczeństwa, Polakiem i europejczykiem;  

5) posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie 

wartości, określania celów i dokonywania wyborów;  

6) zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje; 

7) zna, rozumie i realizuje w życiu:  

a) zasady kultury bycia,  

b) zasady skutecznego komunikowania się,  

c) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,  

d) akceptowany społecznie system wartości; 

8) chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń; 

9) umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;  

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy. 

5. W oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny wychowawcy klas opracowują klasowe 

plany wychowawcze na dany rok szkolny. Klasowy plan wychowawczy powinien uwzględniać 

następujące zagadnienia:  

1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;  

2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;  

3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;  

4) pomoc w tworzeniu systemu wartości;  

5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:  

a)adaptacja,  

b) integracja, 

c) przydział ról w klasie,  

d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,  

e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole; 

6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:  
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a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,  

b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,  

c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji 

rodziców i uczniów,  

d) wspólne narady wychowawcze,  

e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,  

f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska,  

g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie zw. „mocnych stron klasy”; 

7) strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne; 

8) promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną 

zdrowia.  

 

§ 72 

Współpraca z rodzicami  

 

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, 

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.  

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest 

poprzez:  

1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych 

przez:  

a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,  

b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych 

z wychowaniem dziecka;  

2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:  

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,  

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne 

materiały informacyjne; 

3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez:  

a) zadawanie interaktywnych zadań domowych,  

b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce;  

4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:  

a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu,  

b) inspirowanie rodziców do działania,  

c) wspieranie inicjatyw rodziców,  

d) wskazywanie obszarów działania,  

e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;  

5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, 

które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji;  

6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie 

rozwiązywania problemów dzieci przez:  
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a) ustalanie form pomocy,  

b) pozyskiwanie środków finansowych, 

c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,  

d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności.  

3. Współpracę z Rodzicami określa i reguluje Plan współpracy z rodzicami.  

 

§ 73 

Świetlica szkolna 

 

1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna.  

2. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.  

3. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz 

rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.  

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 

pod opieką jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25.  

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania i korzystania ze świetlicy określa Regulamin świetlicy 

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.  

6. Warunkiem korzystania ze świetlicy jest wypełnienie przez rodzica deklaracji pobytu dziecka 

na świetlicy w każdym roku szkolnym.  

7. Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków 

finansowych na jej działalność.  

8. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od 

potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły, po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego szkołę i w zależności od możliwości szkoły.  

9. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio 

przed i po zajęciach dydaktycznych.  

10. Do zadań świetlicy należy:  

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;  

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;  

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków 

higieny;  

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;  

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

6) wyrabianie u uczniów samodzielności;  

7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze; 

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji. 

11. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:  

1) zajęć specjalistycznych; 

2) zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów; 

3) zajęć utrwalających wiedzę; 

4) gier i zabaw rozwijających; 
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5) zajęć sportowych.  

12. Świetlica realizuje swoje zadania wg planu pracy świetlicy ustalanego na każdy rok szkolny 

i według tygodniowego rozkładu zajęć.  

13. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z kl. I - III, w tym                            

w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych 

i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych, następnie w miarę wolnych 

miejsc dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie kl. IV w szczególności dzieci rodziców 

pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci                                                

z rodzin zastępczych. 

14. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie 

zgłoszenia rodziców dziecka.  

15. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonują wyznaczeni pracownicy 

świetlicy w porozumieniu z dyrektorem.  

16. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.  

17. Świetlica organizowana jest w sali oddziału przedszkolnego. W przypadku potrzeby 

zorganizowania opieki świetlicowej w czasie zajmowania sali przez dzieci z oddziału 

przedszkolnego, zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym miejscu na terenie szkoły.  

18. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców osobiście lub 

przez osoby upoważnione.  

19. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy 

świetlicy.  

20. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. 

Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

 

ROZDZIAŁ III  

ORGANIZACJA SZKOŁY  

 

§ 74 

Organizacja nauczania w szkole.  

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim 

dniu września, a kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września 

wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 

dniu pierwszego września.  

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

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

szkolnego.  

3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Zasady Wewnątrzszkolnego 

Oceniania.  

4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, biorąc pod 

uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może, w danym roku szkolnym, 
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ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4, 

mogą być ustalone:  

1) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone 

w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych; 

2) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami 

społeczności lokalnej.  

6. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września ,informuje nauczycieli, uczniów oraz ich 

rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4.  

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust.4, dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

8. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.7, dyrektor szkoły wyznacza 

termin odpracowania tych dni w wolne soboty.  

9. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów 

o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu wychowawcy klasy 

w dowolnej formie.  

10. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli:  

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;  

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski 

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.  

11. Zajęcia, o których mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez 

dyrektora terminie.  

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

arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję szkoły na podstawie ramowych planów 

nauczania. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.  

13. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 21 kwietnia każdego 

roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 29 maja danego roku.  

14. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się: 

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

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

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

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

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

kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

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

6) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

7) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

8) dla poszczególnych oddziałów: 

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

prowadzonych w grupach, 

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

mniejszości narodowej,  

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 

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

w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,  

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

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

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

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

wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i innych nauczycieli; 

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

oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe; 

11) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 

15. Arkusz organizacji zawiera również postanowienia dot. oddziału przedszkolnego. 

16. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor, z uwzględnieniem 

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

zajęć edukacyjnych.  

17. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.  

18. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, 

przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej 

klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.  

19. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w 

sprawie ramowych planów nauczania.  

20. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach 

liczących nie więcej niż 25 uczniów.  

21. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału klas 

I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej może dzielić dany oddział, za 

zgoda organu prowadzącego jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w 

ust. 20. 
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22. Jeżeli w przypadku określonych w ust. 21 liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej 

niż 2 uczniów, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział. 

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

Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

 

§ 75 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna  

 

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność 

kształcenia.  

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być 

wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.  

3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków 

kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych 

i eksperymentalnych.  

4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być 

podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań.  

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.  

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.  

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:  

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;  

2) opinii Rady Rodziców;  

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, 

w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.  

8. (uchylony) 

9. (uchylony) 

 

 

 

§ 76 

Praktyki studenckie  

 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 

Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą.  

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za 

dokumentację praktyk studenckich odpowiada Dyrektor Szkoły lub szkolny opiekun praktyk.  
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§ 77 

Biblioteka szkolna  

 

1. W Szkole działa Szkolna Biblioteka. Pełni rolę interdyscyplinarnej pracowni szkolnej 

wspomagające realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną 

i informacyjną uczniów oraz wspierającą kształcenie i doskonalenie nauczycieli.  

2. Do podstawowych zadań biblioteki należą:  

1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych;  

2) obsługa użytkowników (głównie udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności 

informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek);  

3) prowadzenie edukacji czytelniczej, realizowanie projektów czytelniczych zaplanowanych na 

dany rok zgodnie z potrzebami i możliwościami szkoły;  

4) współpraca z nauczycielami i wychowawcami oraz innymi bibliotekami i instytucjami 

kultury.  

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz inne osoby za 

zgodą Dyrektora Szkoły.  

4. Formy korzystania ze zbiorów biblioteki określa Regulamin Biblioteki Szkolnej.  

5. Biblioteka szkolna jest otwarta w czasie trwania zajęć dydaktycznych i przerw, zgodnie 

z organizacją roku szkolnego, z uwzględnieniem potrzeb czytelników i użytkowników.  

 

§ 78 

Doradztwo zawodowe w szkole  

 

1. W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny Systemu Doradztwa Zawodowego, który pomaga 

uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji, osobowości, potrzeb, uzdolnień, 

zainteresowań, możliwości.  

2. Szkoła, w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, wspiera uczniów, 

dostarcza im niezbędnych informacji, kształtuje przydatne umiejętności i cechy zachowania.  

3. Wewnątrzszkolny Systemu Doradztwa Zawodowego zakłada, że wybór zawodu nie jest 

pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję 

decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia, WSDZ obejmuje indywidualną                    

i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną), ma charakter 

planowych działań i koordynowany jest przez szkolnego koordynatora ds. doradztwa 

zawodowego.  

4. Celem głównym Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest przygotowanie 

młodzieży do trafnego wyboru szkoły średniej i drogi dalszego kształcenia.  

5. Wewnątrzszkolny Systemu Doradztwa Zawodowego realizuje cele szczegółowe obejmujące 

uczniów, nauczycieli i rodziców: 

1) Uczniowie:  
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a) poznają własne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia,  

b) rozwijają swoje umiejętności i kompetencje,  

c) rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz 

kształtowania właściwych relacji społecznych,  

d) wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią określić swoje 

mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń,  

e) są zmotywowani przy podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu swojej przyszłości zawodowej, 

f) są zmotywowani do pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,   

g) znają czynniki trafnego wyboru zawodu,   

h) posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy,   

i) znają system kształcenia, oraz ofertę szkół średnich,   

j) znają zasady rekrutacji do szkół średnich i terminarz rekrutacyjny,   

k) wybierają szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości z wymaganiami szkoły, 

psychofizycznych  

l) znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły,   

m) znają źródła informacji edukacyjnej,   

n) są otwarci i przygotowani na wyzwania współczesnego świata,   

o) znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia; 

2) Nauczyciele:  

a) wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu w określaniu indywidualnych profili,  

b) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,  

c) rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje uczniów,  

d) wspierają decyzję edukacyjną swoich uczniów,  

e) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do  

f) specjalistów,  

g) włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji doradztwa 

zawodowego w szkole; 

3) Rodzice:  

a) są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”,  

b) znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu, znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, 

zasady rekrutacji,  

c) wiedzą gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych,  

d) angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).  

6.Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje:  

1) poznawanie siebie; 

2) autodiagnozę preferencji i zainteresowań, − poznawanie zawodów; 

3) indywidualną  pracę  z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły 

ponadpodstawowej; 

4) udzielanie informacji edukacyjnej, konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami 

szkół średnich; 
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5) pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno- 

zawodowego; 

6) W ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje:  

a) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego zgodnie ze statutem szkoły,  

b) określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa 

edukacyjno-zawodowego w szkole,  

c) realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, 

a później drogi zawodowej i roli pracownika,  

d) identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki; 

7) W ramach pracy z wychowawcami obejmuje:  

a) realizację zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego i programu 

doradztwa zawodowego w formie pogadanek, rozmów, zajęć lekcyjnych, warsztatów, dyskusji 

z uczniami, prezentowania materiałów informacyjnych o wybranych szkołach średnich oraz 

z zakresu orientacji zawodowej, wycieczek zawodoznawczych, itp.; 

8)W ramach pracy z rodzicami obejmuje:  

a) prezentację założeń pracy informacyjno- doradczej szkoły na rzecz uczniów,  

b) zajęcia psycho-edukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji 

edukacyjnych przez ich dzieci,  

c) włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych 

szkoły,  

d) przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach,  

e) indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, 

decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.,  

f) gromadzenie, systematyczną aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjno- zawodowej.  

7.Szkoła powołuje szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego realizującego działania 

w ramach WSDZ, do którego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc 

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie 

informacji edukacyjnych i zawodowych, wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, 

rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, 

ogólnokrajowym na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów 

i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata 

pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu 

codziennym i zawodowym; 

2) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom, 

prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym 

planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego 

poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat 

reguł i trendów rządzących rynkiem pracy, kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: 

doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 
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3) koordynowaniedziałalnościinformacyjno–doradczejszkoły,wspieranierodzicówi nauczycieli 

w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych, 

udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.; 

4) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości działań 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań z zakresu 

przygotowania uczniów do wyboru ścieżki edukacyjnej, systematyczne podnoszenie własnych 

kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, 

CD, itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym, sporządzanie sprawozdań 

z prowadzonej działalności, współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system 

doradztwa: centrum kariery, poradnie psychologiczno – pedagogiczne. - pozyskiwanie 

informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do 

samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.); 

5) poradnictwoindywidualne(poradyiinformacjezawodowe,diagnozazdolnościi predyspozycji); 

6) poradnictwo grupowe - zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe służące 

wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących, np. poszukiwania pracy, 

samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych; 

warsztaty dla nauczycieli służące doskonaleniu umiejętności doradczych); 

7) poznawanie rynku pracy - wycieczki, obserwacje, (spotkania z absolwentami, którzy 

osiągnęli sukces zawodowy, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania 

z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców.  

 

§ 79 

 Szkolny Wolontariat 

 

1. W szkole funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu.  

2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności 

szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.  

3. 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.  

4. Dyrektor powołuje opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu, który pełni tę funkcję społecznie.  

5. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu może być wspierana przez:  

1) wychowawców oddziałów wraz z ich klasami;  

2) nauczycieli i innych pracowników szkoły;  

3) rodziców;  

4) inne osoby i instytucje.  

6. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Koła Wolontariatu reguluje 

odrębny regulamin.  
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DZIAŁ V 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE 

§ 80 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia w szkole polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności 

w stosunku do: 

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Zasady oceniania uczniów określa wewnątrzszkolny system oceniania przygotowany przez 

Radę pedagogiczną z uwzględnieniem zasad oceniania obowiązujących w szkołach 

publicznych. Każdy nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany przedstawić na początku roku 

szkolnego szczegółowe zasady oceniania (kryteria) z danego przedmiotu. Rodzice z kolei są 

zobowiązani do złożenia pod kryteriami podpisów.  

3. Zasady ogólne dla poszczególnych stopni: 

1) ocena niedostateczna:  

a) uczeń nie potrafi wykonać prostych poleceń, 

b) nie opanował podstawowych umiejętności, a poważne braki w wiadomościach 

uniemożliwiają dalsze kształcenie i rozwijanie umiejętności; 

2) ocena dopuszczająca  

a) uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania 

podstawowych umiejętności, 

b) ma wiadomości niepełne, ale istnieje możliwość usunięcia braków; 

3)ocena dostateczna: 

a) uczeń potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, 

b) potrafi samodzielnie wykonać proste zadania, 

c) podczas lekcji wykazuje się zadowalającą aktywnością, 

d) opanował podstawowe elementy wiadomości programowych, pozwalające mu na 

zrozumienie najważniejszych zagadnień; 

4) ocena dobra: 

a) uczeń potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji, 

b) umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania trudniejsze wykonuje 

pod kierunkiem nauczyciela, 

c) jest aktywny podczas lekcji, 

d) opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym; 

5) ocena bardzo dobra: 

a) uczeń sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, 

b) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, 
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c) potrafi powiązać wiedzę z różnych dziedzin, 

d) bierze aktywny udział w lekcjach, 

e) opanował materiał przewidziany programem w stopniu bardzo dobrym; 

6) ocena celująca: 

a) uczeń potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości w różnych źródłach informacji, 

b) systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, co ma swoje odzwierciedlenie w ocenach 

cząstkowych, 

c) samodzielnie rozwiązuje problemy zarówno podczas lekcji, jak i w pracy pozalekcyjnej, 

d) potrafi uzasadniać swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji, 

e) w przypadku przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka) uczeń systematycznie 

i z zaangażowaniem bierze udział w konkursach i uroczystościach w szkole i poza szkołą, swoje 

umiejętności prezentuje również podczas zajęć edukacyjnych, 

f) roczną ocenę z przedmiotu może otrzymać tylko uczeń, który z danego przedmiotu otrzymał 

co najmniej bardzo dobra ocenę śródroczną, 

g) uczeń celująco wykonuje prace dodatkowe (prezentacje, referaty) w ciągu całego roku 

szkolnego, 

h) laureaci przedmiotowych konkursów wojewódzkich podlegają zasadom kuratoryjnym– 

uczeń, który osiąga wybitne lub bardzo dobre wyniki (miejsca 1 – 3) w różnorodnych 

konkursach na poziomie miejskim i ogólnopolskim może również otrzymać ocenę celującą                            

z przedmiotu, 

i) uczeń, który posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności wykraczające poza ramy 

programowe będące efektem samodzielnej pracy wynikającej z indywidualnych zainteresowań 

i predyspozycji. 

4. Ocenianiu podlegają:  

1) wypowiedzi ustne; 

2) prace klasowe, w tym sprawdziany półroczne roczne oraz egzaminy próbne; 

3) zadania i prace praktyczne; 

4) zadania domowe (pisemne, praktyczne, ustne); 

5) aktywność na lekcji; 

6) prace nadobowiązkowe, dodatkowe,– kartkówki.  

5. Ocenianie dokonuje się na podstawie szczegółowych wymagań edukacyjnych 

(podstawowych, ponadpodstawowych i wykraczających) zawartych w przedmiotowych 

systemach oceniania (PSO), przy czym ocena śródroczną semestralna i końcowa /roczna nie jest 

średnią arytmetyczną ocen. 

6. Ustala się następujące wyznaczniki procentowe dla poszczególnych ocen z prac klasowych 

i kartkówek:  

0% - 29% ocena niedostateczna (1)  

30% - 49% ocena dopuszczająca (2)  

50% - 74% ocena dostateczna (3)  

75% - 89% ocena dobra (4)  

90% - 100% ocena bardzo dobra (5)  
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Powyżej 100% (zadania dodatkowe wykonane powyżej 50% włącznie) ocena bardzo dobra plus 

(5+)  

Powyżej 100% (zadania dodatkowe wykonane w całości) ocena celująca (6). 

7. W ciągu jednego półrocza nauczyciel powinien wystawić minimalną ilość ocen bieżących:  

1) przy 1 godzinie lekcyjnej w tygodniu – 3 oceny; 

2) przy 2 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 4 oceny; 

3) przy 3 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 5 ocen; 

4) przy 4 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 6 ocen; 

5) przy 5 godzinach lekcyjnych w tygodniu – 7 ocen.  

8. Na ocenę z przedmiotu nie mają wpływu postawy szkolne i cechy osobowościowe ucznia.  

9. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące klasowych prac pisemnych:  

1) Kartkówka – obejmuje treści programowe z jednej lub dwóch ostatnich lekcji. Jest 

równorzędna odpowiedzi ustnej. Czas trwania 5 – 15 minut; 

2) Klasówka – obejmuje treści programowe maksymalnie z jednego działu. Musi być 

zapowiedziana uczniom na tydzień przed jej terminem. Czas trwania jedna lub dwie godziny 

lekcyjne; 

3) Przedmiotowe sprawdziany śródroczne i roczne – obejmują odpowiednio materiał z I 

półrocza lub całego roku. Sprawdzian musi być zapowiedziany uczniom na tydzień przed jego 

terminem; 

4) Nauczyciel jest zobowiązany w ciągu 2 tygodni poinformować ucznia o ocenie z pracy 

klasowej; ocenie z kartkówki do jednego tygodnia; 

5) Egzaminy próbne – obejmują treści programowe z całej szkoły i dotyczą uczniów klas VII 

i VIII. Egzamin próbny powinien być zapowiedziany uczniom na dwa tygodnie przed jego 

terminem.  

10. Ustala się następujący limit prac klasowych:  

1) w ciągu tygodnia – 3; 

2) w ciągu dnia – 1  

Kartkówki nie są objęte limitami dotyczącymi ograniczenia ich ilości w ciągu dnia lub tygodnia.  

Zapowiedziana klasowa praca pisemna może zostać przełożona na inny termin w przypadku:  

3) umotywowanej prośby uczniów; 

4) nieobecności nauczyciela lub innego zdarzenia losowego.  

Uczeń, który z klasówki otrzymał ocenę od niedostatecznej do dobrej, ma prawo do je poprawy.  

Zgłoszenie chęci poprawy powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny, 

natomiast poprawa powinna odbyć się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia 

wystawienia oceny.  

11. Uczeń ma prawo do poprawy danej klasówki tylko jeden raz w terminie ustalonym przez 

nauczyciela. Ocena poprawiona i ocena poprawiana jest liczona do średniej. 

12.Uczeń, który był nieobecny podczas pisania klasówki, z przyczyn:  

1) Usprawiedliwionych, ma prawo do pisania jej w innym terminie. Termin i formę ustala 

nauczyciel indywidualnie z uczniem; 



 

 62 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŚCIOWIE   

2) Nieusprawiedliwionych, otrzymuje ocenę po sprawdzeniu jego wiedzy i umiejętności 

objętych klasówką w najszybszym możliwym terminie; 

3) Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy klasowej w wyznaczonym terminie z przyczyn 

nieusprawiedliwionych, otrzymuje z niej ocenę niedostateczną. Zaliczenie pracy klasowej musi 

nastąpić nie później niw w przeciągu dwóch tygodni od pierwszego terminu. 

13.Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych w następujących przypadkach:  

1) z powodu nieprzerwanej nieobecności usprawiedliwionej trwającej dłużej niż 4 dni nauki 

szkolnej. W tym przypadku uczeń na uzupełnienie zaległości ma 3 dni od powrotu do szkoły; 

2) przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium, uzdrowiska lub po dłuższej chorobie; 

3) wskutek zgłoszonych na początku lekcji nieprzewidzianych przypadków losowych.  

14.Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania, bez podania przyczyny:  

1) raz na półrocze przy jednej godzinie tygodniowo; 

2) dwa razy w na półrocze dla pozostałych przedmiotów.  

Fakt nieprzygotowania należy rozumieć, jako m. in. brak pracy domowej, brak zeszytu, ćwiczeń 

lub książki, brak niezbędnych przyborów itp. W przypadku zajęć wychowania fizycznego fakt 

nieprzygotowania należy rozumieć, jako m. in. brak wymaganego stroju sportowego. 

W przypadku zajęć plastyki, techniki i muzyki fakt nieprzygotowania należy rozumieć, jako 

m.in. brak wymaganych przyborów i materiałów  

15.Przez całe półrocze, oceniana jest plusami i minusami aktywność ucznia na zajęciach 

lekcyjnych: 

1)(+) plusy zdobywa uczeń za:  

a) zaangażowanie i wkład pracy adekwatny do własnych możliwości, 

b) inwencję twórczą oraz aktywny udział indywidualny i zespołowy                                                      

w planowaniu i organizowaniu zajęć,  

c) aktywne uczestnictwo w zajęciach obejmujących nowe treści programowe, 

d) pomoc uczniom mniej zdolnym; 

2)(-) minusy uczeń otrzymuje:  

a) przy niechętnym bądź negatywnym stosunku do:  

b) uczestnictwa w zajęciach, 

c) dyscypliny, 

d) współpracy z grupą; 

3)Kryteria końcowe do aktywności lekcyjnej:  

a) 5 plusów ocena bardzo dobra, 

b) 5 minusów ocena niedostateczna. 

 

§ 81 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Wychowawca klasy na początku 

każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania bieżącego 

i klasyfikacyjnego. O ocenach bieżących nauczyciel informuje ucznia i rodziców ustnie. 

Sprawdziany i prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu w czasie spotkań 
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klasowych. Informacje o osiągnięciach uczniów przekazywane są rodzicom w czasie spotkań 

śródrocznych (minimum 2 razy w roku).  

2. Oceny są jawne dla ucznia oraz jego rodziców.  

3. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:  

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

poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 

zachowania – do kryteriów ocen zachowania;  

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

dodatkowej pracy ze strony ucznia;  

3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.  

4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

w zależności do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia.  

5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia                              

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom.  

6. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:  

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

oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym;  

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

orzeczenia;  

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

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

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

na podstawie tej opinii;  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów;  

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

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

7. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej 

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

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

podstawowej.  
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§ 82 

 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających                         

w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć.  

2. Ocenianie w klasach I-III polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach 

edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka.  

3. W oddziałach klas I- III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

oraz zajęć dla mniejszości narodowych mogą być ocenami opisowymi.  

4. Oceny bieżące z religii wyrażone są skalą ocen przyjętą w danym oddziale klasy.  

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, muzyki                        

i plastyk 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 systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w 

działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

6. Oceny bieżące obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla 

mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym są ocenami opisowymi.  

 

§ 82a 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA 

Ocenę z zachowania wystawia uczniowi wychowawca, który uwzględnia zarówno własne 

obserwacje, zachowania ucznia, jego aktywność i zaangażowanie w życie szkoły, ale przede 

wszystkim kieruje się zasadami przyjętymi w statucie szkoły. 

Kryteria oceniania zachowania (obszary): 

-  wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

-  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

-  dbałość o honor i tradycje szkoły; 

-  dbałość o piękno mowy ojczystej; 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
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- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

-  okazywanie szacunku innym osobom. 

 

Niektóre obszary zachodzą na siebie, wobec powyższego niektóre szczegółowe kryteria będą 

takie same w różnych obszarach. 

 

Zasady oceniania zachowania uczniów: 

 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli 

oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego                         

i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.   

2. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie kryteriów ocen zachowania w klasach I-III i IV-

VIII zapisanych w Statucie Szkoły.   

3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo 

dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.   

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje na godzinie 

wychowawczej uczniów, a na zebraniu ich rodziców, o warunkach, sposobie i kryteriach 

oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania.   

5. Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców.   

6. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie. Przy ustaleniu oceny zachowania ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,                     

w tym poradni specjalistycznej.   

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności zachowanie 

ucznia w następujących obszarach:  

 

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3)  dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4)  dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7)  okazywanie szacunku innym osobom. 
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8. O grożącej uczniowi śródrocznej/rocznej ocenie nagannej uczeń i jego rodzice są informowani 

pisemnie za potwierdzeniem na miesiąc przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

Jeśli uczeń z oceną wyższą niż naganna dopuści się czynów zabronionych w okresie jednego 

miesiąca przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, wychowawca ma prawo do 

ustalenia oceny nagannej zachowania, natychmiast informując o tym rodziców.  

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 

edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.   

10. Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena 

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane pisemnie od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak 

niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.     

11. Ostateczną roczną i śródroczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy 

po zasięgnięciu opinii innych uczących oraz uczniów oddziału, biorąc pod uwagę oceny 

zachowania uzyskane przez uczniów w poszczególnych miesiącach.   

12. Jeśli uczeń po zaproponowaniu oceny zachowania, w czasie miesiąca przed zebraniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, znacząco pogorszył swoje zachowanie wychowawca ma 

prawo do ponownego ustalenia oceny zachowania, natychmiast informując o tym rodziców. 

 

Kryteria ocen zachowania uczniów klas I – III  

 

W klasach I –III ocena zachowania jest oceną opisową wg następującej skali: 

 

6 – zachowanie wzorowe 

5 – bardzo dobre  

4 – dobre  

3 – poprawne  

2 – nieodpowiednie 

1 – naganne  

 

ZACHOWNIE WZOROWE – 6 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia  

  Jest pracowity, sumienny, wykorzystuje swoje zdolności w pracy szkolnej.  

 Sumiennie i na bieżąco przygotowuje się do wszystkich zajęć, prace domowe wykonuje 

starannie. 

 Bierze udział w konkursach szkolnych. 

 Pamięta o przynoszeniu zeszytów i przyborów szkolnych, utrzymuje je w należytym stanie.  

 Wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela. 

 Pomaga słabszemu koledze w nauce.  
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 Wzorowo uczęszcza na zajęcia szkolne, a opuszczone lekcje usprawiedliwia w wyznaczonym 

terminie. 

 2. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej 

 Pracuje w samorządzie klasowym. 

 Reprezentuje szkołę na apelach i uroczystościach na terenie szkoły. 

 Szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność.  

 Pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.  

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

 Honoruje obrzędowość i obyczaje panujące w szkole. 

 Zawsze chętnie bierze czynny udział w życiu szkoły. 

4.Dbałość o piękno mowy ojczystej  

 Nigdy nie używa wulgarnych wyrazów.  

 Zawsze stosuje zwroty grzecznościowe wobec uczniów i nauczycieli.  

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów  

 Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa nauki i zabawy.  

 Zawsze chętnie i z własnej inicjatywy służy pomocą innym.  

 Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu osobistego.  

 Nie ulega złym wpływom, swoim zachowaniem daje przykład innym.  

6. Godne, kulturalne zachowuje się w szkole i poza nią  

 Prezentuje bardzo wysoką kulturę osobistą.  

 Umie oceniać swoje postępowanie.  

 Problemy i konflikty rozwiązuje w sposób właściwy, zgodny z normami postępowania.  

 Pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich.  

7. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom  

 Jest prawdomówny i przeciwstawia się kłamstwu i obmowie.  

 Nie powoduje konfliktów w klasie.  

 Reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania się innych, łagodzi konflikty, nieporozumienia 

koleżeńskie. 

 

 ZACHOWANIE BARDZO DOBRE – 5  

 

1. Wywiązywanie się z obowiązku ucznia  

 Uczy się pilnie i systematycznie, przezwycięża napotkane trudności.  

 Jest przygotowany do zajęć, ma odrobioną pracę domową. 

 Pamięta o przynoszeniu zeszytów i przyborów szkolnych.  

 Uczestniczy w pracach społecznych w klasie i w szkole.  

 Bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych funkcji.  

 Pomaga słabszym kolegom w nauce.  

 Nie opuszcza zajęć szkolnych, w wyznaczonym terminie usprawiedliwia je.  
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 Zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych.  

2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności  

 Czynnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.  

 Z szacunkiem odnosi do nauczycieli i innych pracowników szkoły, koleżanek                             

i kolegów.  

 Dba o porządek w klasie i w szkole.  

 Szanuje sprzęt szkolny, cudzą własność.  

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

 Zna i szanuje tradycje szkolne. 

• Bierze czynny udział w życiu szkoły. 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej  

 W kontaktach z innymi osobami wyraża się jasno, komunikatywnie.  

 Stosuje zwroty grzecznościowe.  

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.  

 Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy na zajęciach, zabaw oraz gier 

sportowych.  

 Dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo, nie stwarza zagrożenia dla innych. 

 Zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych.  

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.  

 Jest zawsze uprzejmy i kulturalny, nie używa brzydkich wyrazów, nie obraża kolegów ani 

pracowników szkoły.  

 Jest zawsze schludnie i estetycznie ubrany.  

 Dba o ład i porządek w klasie i w szkole.  

 Pojawiające się problemy lub konflikty rozwiązuje we właściwy sposób.  

7. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.  

 Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, chętnie pomaga kolegom mającym trudności                       

w nauce.  

 Nigdy nie ucieka się do przemocy ani agresji ( słownej lub fizycznej). 

 

ZACHOWANIE DOBRE – 4  

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.  

 Uczęszcza systematycznie i punktualnie do szkoły.  

 Każdą opuszczoną godzinę , usprawiedliwia w wyznaczonym terminie.  

 Jest przygotowany do lekcji, ma potrzebne podręczniki i przybory.  

 Systematycznie odrabia zadania domowe.  

 Dość dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań.  

 Zawsze posiada zmienne obuwie. 

 Zazwyczaj wykonuje polecenia nauczyciela.  
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2. Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności 

 Właściwie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.  

 Na ogół szanuje sprzęt szkolny i cudzą własność.  

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

• Szanuje tradycje szkolne. 

• Na ogół bierze udział w życiu szkoły. 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej.  

 Nie używa wulgarnych słów,  

 Przykładnie używa słów proszę, przepraszam, dziękuję.  

5. Dbałość o bezpieczeństwo własne i kolegów  

 Dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu.  

 Dość zgodnie współdziała z dziećmi w zabawie i sytuacjach zadaniowych.  

 Nie ulega złym wpływom i nie namawia do złego innych.  

6. Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią  

 Nie doprowadza do konfliktów i nieporozumień koleżeńskich, czasem je łagodzi. 

  Stosuje zwroty grzecznościowe.  

 Na ogół kulturalnie zwraca się do kolegów oraz pracowników szkoły.  

 Nie stosuje przemocy fizycznej jak i słownej.  

 Na ogół właściwie reaguje na zło i przemoc. 

7. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom. 

Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, chętnie pomaga kolegom mającym trudności                       

w nauce.  

 Nigdy nie ucieka się do przemocy ani agresji ( słownej lub fizycznej). 

 

 ZACHOWANIE POPRAWNE – 3  

 

1.Wywiązywanie się z obowiązku ucznia 

  Stara się być sumienny i systematyczny w nauce.  

 Przy pomocy nauczycieli i rodziców rozwiązuje problemy napotkane w nauce.  

 Jest punktualny, nie spóźnia się na lekcje.  

 Właściwie wywiązuje się z powierzonych zadań.  

2. Postępowanie zgodnie z dobrem szkolnej społeczności szkoły  

 Wypełnia powierzone mu obowiązki szkolne.  

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

•  Stara się uczestniczyć w życiu klasy i szkoły. 

• Stara się szanować tradycje szkolne . 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej  

 Czasami zdarza się mu nie panować nad swoim słownictwem.  

 Na ogół poprawnie odnosi się koleżanek i kolegów w klasie.  
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5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.  

 Potrafi na ogół dokonać właściwej oceny postępowania własnego i kolegów.  

 Dba o higienę osobistą.  

 Dba o estetykę stroju i wyglądu.  

 Dość zgodnie współdziała w zabawie.  

 Na ogół przestrzega norm i zasad postępowania.  

6. Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.  

 Na swoim stanowisku ma ład i porządek. 

 Nie niszczy sprzętu szkolnego, książek oraz pomocy dydaktycznych.  

 Dostrzega popełnione błędy , umie naprawić wyrządzone szkody.  

7. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.  

 Na ogół grzecznie odnosi się do rówieśników oraz dorosłych.  

 Potrafi przeprosić za wyrządzone krzywdy.  

 Stara się właściwie zachowywać i nie stosować przemocy słownej i fizycznej.  

 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE – 2  

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia  

 Jest niesystematyczny i niesumienny w nauce.  

 Bardzo często nie wykonuje poleceń nauczyciela.  

 Często opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się do szkoły.  

 Zapomina podręczników, zeszytów oraz przyborów szkolnych, nie wykazuje o nie większej 

dbałości.  

 Często jest nieprzygotowany do lekcji.  

 Wykorzystuje swoje zdolności w niewielkim stopniu.  

 Prace domowe odrabia przy minimalnym wysiłku, zdarza się, że nie ma ich wcale.  

2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności 

 Nie wypełnia dyżurów w klasie.  

 Nie wywiązuje się z zadań powierzonych przez nauczyciela, wykonuje je przy minimalnym 

wysiłku.  

 Nie przejawia troski o mienie szkoły, oraz swoją własność.  

 Nieterminowo wykonuje zlecone prace lub nie wykonuje ich wcale.  

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

• Rzadko uczestniczy w życiu klasy i szkoły.  

• Często przeszkadza, niewłaściwie się zachowuje podczas zajęć i uroczystości szkolnych 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej  

 Nie używa zwrotów grzecznościowych.  

 Czasami używa niecenzuralnego słownictwa.  

5. Dbałość o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów .  
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 Bywa konfliktowy, wywołuje bójki, bierze w nich udział.  

 W czasie przerw zachowuje się krzykliwie i agresywnie.  

 Bardzo często ignoruje uwagi nauczyciela.  

 Nie zawsze dostrzega szkodliwość swojego postępowania. 

  Zaśmieca klasę, zostawia po sobie bałagan. 

6. Godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią  

 Swoim postępowaniem narusza godność swoją i innych.  

 Bardzo często utrudnia prowadzenie lekcji ( rozmowy na lekcji).  

 Na ogół nie potrafi kulturalnie zachować się w szatni, podczas przerwy, na wycieczce.  

 Jest kłótliwy.  

 Wyrządza krzywdę młodszym.  

7. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.  

 Lekceważy i odrzuca pomoc innych .  

 Nie zależy mu na uzupełnianiu braków i zaległości.  

 Niegrzecznie odnosi się do koleżanek i kolegów.  

 

ZACHOWANIE NAGANNNE – 1 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia  

 Lekceważy obowiązki ucznia, nie uczy się, nie wypełnia poleceń nauczyciela.  

 Nie wykonuje zleconych mu prac.  

 Zapomina zeszytów, książek oraz przyborów szkolnych. 

  Wykorzystuje swoje zdolności w minimalnym stopniu. 

2. Postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności 

 Niszczy sprzęt szkolny.  

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły 

 Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.  

 Działa destrukcyjnie, przeszkadza, niewłaściwie się zachowuje podczas zajęć i uroczystości 

szkolnych  

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej.  

 Używa niecenzuralnego słownictwa.  

 Zachowuje się krzykliwie. 

 Jest wulgarny w stosunku do otoczenia. 

5.Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.  

 Przeszkadza kolegom w pracy, utrudnia prowadzenie zajęć, a na udzielone mu upomnienie nie 

reaguje.  

 Jest agresywny, często powoduje kłótnie lub bójki w szkole.  

 Aprobuje i pochwala złe zachowanie innych.  

 Stosuje groźby wobec rówieśników.  
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 Wywiera negatywny wpływ na swoich rówieśników.  

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią  

 Jest niekulturalny.  

 Niszczy mienie szkolne, własność społeczną lub indywidualną.  

 Niszczy pracę innych.  

 Nie potrafi przyznać się do błędu, przeprosić, naprawić wyrządzonej krzywdy.  

7. Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.  

 Nie reaguje na uwagi i upomnienia ze trony nauczyciela. 

  Niewłaściwie odnosi się do rówieśników czy dorosłych.  

 Kłamie, nie przyznaje się do popełnionego czynu, błędu.  

 Wykazuje brak tolerancji wobec dzieci innej tradycji kulturowej. 

 

 

Kryteria oceniania zachowania w klasach IV-VIII 

 

ZACHOWANIE WZOROWE 

 

Na tą ocenę uczeń spełnia większość z wymienionych poniżej kryteriów. 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

- uczeń osiąga wysokie wyniki nauczania w stosunku do swoich możliwości,  

- sumiennie przygotowuje się do lekcji,  

- sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu  oraz 

podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać, 

- pilnie uważa na lekcjach, nie przeszkadza, 

- nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu, 

- nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,  

- nie ma żadnych celowych spóźnień. 

- rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez 

samokształcenie, 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- zgodnie ze swoimi możliwościami i predyspozycjami bierze udział w konkursach, zawodach, 

imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich 

organizowaniu,  

- wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,  

- jego telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne są w szkole nieaktywne. 

- potrafi współpracować w grupie rówieśniczej,  

- jest uczynny, chętnie pomaga innym,  

- wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska 

lokalnego,  



 

 73 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŚCIOWIE   

- dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia, 

- jest zaangażowany w życie klasy,  

- szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,  

- zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,  

- sam dostrzega, właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia, 

- jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, broni własnego zdania, nie daje się 

sprowokować,  

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

- postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły, 

- zawsze chętnie bierze czynny udział w życiu szkoły 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa, 

- zawsze stosuje zwroty grzecznościowe wobec uczniów i nauczycieli. 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą, nie łamie 

zasad regulaminów szkolnych (zmiana obuwia, wychodzenie na przerwy), 

- dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, z własnej inicjatywy sprząta swoje 

otoczenie.  

- nie wykazuje przejawów agresji, nie podejmuje i nie prowokuje zaczepek oraz utarczek 

słownych, 

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,  

- nie ulega nałogom. 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

- nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny, strój szkolny dopasowuje 

do okoliczności, 

- w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje, 

- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie                    

i innych, 

 - nie ulega nałogom. 

7. Okazywanie szacunku innym osobom: 

- jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,  

- jest prawdomówny i przeciwstawia się kłamstwu i obmowie 

- reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania się innych, łagodzi konflikty 

 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE 

 

Na tą ocenę uczeń spełnia większość z wymienionych poniżej kryteriów. 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

- osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,  

- jest przygotowany do lekcji,  
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- wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na prośbę 

nauczyciela,  

- pilnie uważa na lekcjach,  

- nie ma godzin nieusprawiedliwionych,  

- nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,  

- nie ma żadnych celowych spóźnień,  

- zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,  

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

-zgodnie ze swoimi możliwościami i predyspozycjami bierze udział w konkursach, zawodach, 

imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy                     

w ich organizowaniu,  

- jego telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne są w szkole nieaktywne. 

- potrafi współpracować w grupie rówieśniczej,  

- jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym, 

- bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania), \- szanuje 

mienie własne, innych osób i społeczne, 

- angażuje się w życie klasy, 

- dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,  

- zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,  

- nie ulega namowom, naciskom, broni własnego zdania, nie daje się sprowokować, - właściwie 

reaguje na własne błędy i potknięcia,  

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

- postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły. 

- zna i szanuje tradycje szkolne 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,  

- jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,  

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,  

- nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,  

- dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą,  

- nie wykazuje agresji,  

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,  

- po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu, 

- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i 

innych,  

- nie ulega nałogom 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

- nie ulega nałogom 

- pojawiające się problemy lub konflikty rozwiązuje we właściwy sposób, 

- jest zawsze schludnie i estetycznie ubrany 
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7. Okazywanie szacunku innym osobom: 

- jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, chętnie pomaga kolegom mającym trudności w nauce. 

- jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,  

- jest prawdomówny i przeciwstawia się kłamstwu i obmowie 

- reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania się innych, łagodzi konflikty 

 

ZACHOWANIE DOBRE 

 

Na tą ocenę uczeń spełnia większość z wymienionych poniżej kryteriów. 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

- osiąga wyniki nauczania adekwatne do swoich możliwości,  

- jest przygotowany do lekcji,  

- podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,  

- uważa na lekcjach, po zwróceniu uwagi poprawia zachowanie, 

- wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych, 

- nie ma godzin nieusprawiedliwionych, 

- może sporadycznie w semestrze spóźnić się na lekcje. 

- wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,  

- systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, - 

stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po 

zwróceniu uwagi,  

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie                      

i innych,  

- zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie 

wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły),  

- angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,  

- dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,  

- jego telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne są w szkole nieaktywne. 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

- dba o honor i tradycje szkoły. 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- nie używa wulgarnych słów, 

- używa zwrotów grzecznościowych 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,  

- dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą, 

- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,  

- nie przejawia agresji,  

- szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 
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- nie ulega nałogom. 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

- zachowuje się odpowiednio do sytuacji, nie ma uwag za niewłaściwe zachowanie podczas 

imprez szkolnych,  

- nie używa wulgarnych słów, 

- stosuje zwroty grzecznościowe,  

7. Okazywanie szacunku innym osobom: 

- jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą innych osób,  

- jest prawdomówny. 

 

ZACHOWANIE POPRAWNE 

 

Uczeń otrzymuje ocenę poprawną jeśli dotyczy go większość z niżej podanych zachowań. 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

- nie wykorzystuje całego swojego potencjału w nauce,  

- motywowany sporadycznie podejmuje dodatkowe działania,  

- wykonuje polecenia nauczyciela, 

- zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika itp.),  

- pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,  

- ma do 6 godzin nieusprawiedliwionych,  

- może mieć 5 celowych spóźnień na lekcje. 

- wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania. 

- jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,  

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- jego telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne są w szkole nieaktywne. 

- nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia, nie ma uwag dotyczących agresywnego 

zachowania,  

- sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela, 

- szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

- stara się szanować tradycje szkolne, 

- stara się uczestniczyć w życiu klasy i szkoły 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- poprawnie odnosi się koleżanek i kolegów w klasie, 

- czasami nie panuje nad swoim słownictwem 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- czasami nie zmienia obuwia, 

- dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny, zawsze ma strój 

uroczysty, 

- dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,  
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6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

- wykazuje elementarną kulturę osobistą, jeśli jego zachowanie podczas imprez szkolnych bywa 

niewłaściwe po zwróceniu uwagi poprawia się, 

- nie używa wulgaryzmów,  

- uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze 

przynoszą rezultaty,  

- nie ulega nałogom. 

7. Okazywanie szacunku innym osobom: 

- potrafi przeprosić gdy coś źle zrobi, 

- na ogół grzecznie odnosi się do rówieśników oraz dorosłych, 

- stara się właściwie zachowywać 

 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE 

 

Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią jeśli dotyczy go większość z niżej podanych zachowań. 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

- ma lekceważący stosunek do nauki,  

- nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,  

- zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,  

- ma powyżej 6 celowych spóźnień na lekcje,  

- ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych. 

- nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,  

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,  

- zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania),  

- nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela, 

- w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną,  

- zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, 

komentarze, gesty itp.),  

- nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,  

- niszczy mienie innych osób i społeczne,  

- nie dba o godność osobistą,  

- brak u niego poczucia winy i skruchy,  

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

- kłamie, oszukuje, 

- często przeszkadza, niewłaściwie się zachowuje podczas zajęć i uroczystości szkolnych 

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- używa wulgarnych słów,  

- nie używa zwrotów grzecznościowych 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 
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- nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,  

- często nie zmienia obuwia,  

- ma negatywny wpływ na innych,  

- celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,  

- próbuje szkodliwych używek. 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

- nie nosi stosownego ubioru szkolnego. 

- ma negatywny wpływ na innych,  

- szkoła otrzymuje informacje na temat ucznia od kuratora sądowego, z komendy policji lub 

straży miejskiej. 

- często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, 

nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę, 

7. Okazywanie szacunku innym osobom: 

- przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,  

- stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,  

- lekceważy i odrzuca pomoc innych . 

 

ZACHOWANIE NAGANNE 

 

Uczeń otrzymuje ocenę naganną jeśli dotyczy go większość z niżej podanych zachowań. 

 

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia: 

- ma rażąco lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, 

- jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,  

- nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,  

- ma powyżej 10 celowych spóźnień na lekcje,  

- bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych,  

- w ciągu semestru ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych lub ponad 2 godziny                       

w przypadku przedmiotu odbywającego się raz w tygodniu. 

- uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu 

(gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji,) prowokuje 

innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.,  

- nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,  

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej: 

- demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza 

się wyzywających gestów itp.),  

- celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla 

otoczenia, 

- kłamie, oszukuje,  

- jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,  
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- jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności 

innych, pobicia, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),  

- odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,  

- destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych,  

- celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy 

naukowych, itp.),  

- komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,  

- demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań, 

- stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,  

- brak u niego poczucia winy i skruchy,  

3. Dbałość o honor i tradycje szkoły: 

- celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla 

otoczenia, 

- działa destrukcyjnie, przeszkadza, niewłaściwie się zachowuje podczas zajęć i uroczystości 

szkolnych  

4. Dbałość o piękno mowy ojczystej: 

- nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,  

-  jest wulgarny w stosunku do otoczenia 

 

5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

- nie zmienia obuwia,  

- wygląda nieestetycznie, jest brudny, lub też odzież ma wyzywającą. 

- jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności 

innych, pobicia, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),  

- swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,  

- demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań, - 

przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje. 

- nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,  

- ulega nałogom. 

6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

- nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej, 

- nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,  

- demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza 

się wyzywających gestów itp.),  

- komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,  

- demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań, 

- brak u niego poczucia winy i skruchy,  

- szkoła otrzymuje informacje na temat ucznia od kuratora sadowego, z komendy policji lub 

straży miejskiej, 

7. Okazywanie szacunku innym osobom: 

- niewłaściwie odnosi się do rówieśników czy dorosłych, 
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- wykazuje brak tolerancji wobec dzieci innej tradycji kulturowej, 

- kłamie, nie reaguje na uwagi i upomnienia ze strony nauczyciela 

 

Poprzez “stosowny wygląd zewnętrzny ucznia ”rozumie się: 

- czysty, skromny, nie wyzywający strój, 

- brak makijażu, brak pomalowanych paznokci, brak długich kolczyków, 

- nie farbowanie włosów,  

- zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie szkoły, 

- w czasie świąt, uroczystości szkolnych obowiązuje strój uroczysty (biała bluzka lub koszula, 

ciemne spodnie lub spódnica). 

 

Poprzez “spóźnienie celowe” rozumie się spóźnienie śródlekcyjne z winy ucznia. Takie 

spóźnienia są nieusprawiedliwione. 

 

§ 83 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze).  

2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.  

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących 

poszczególne zajęcia edukacyjne.  

4. Uczeń podlega klasyfikacji:  

1)śródrocznej i rocznej;  

2)końcowej.  

5. 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.  

6. 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, z tym, że                               

w oddziałach klas I- III w przypadku:  

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

zajęć;  

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

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.  

8. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo 

najwyższej;  

2) roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

w oddziale klas programowo niższych;  

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej.  
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9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.  

10. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

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

promocję do oddziału klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

12. W oddziałach klas I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami 

opisowymi.  

13. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne, począwszy od klas IV, ustala się w stopniach 

wg następującej skali:  

1) stopień celujący   - 6;  

2) stopień bardzo dobry  - 5;  

3) stopień dobry   - 4;  

4) stopień dostateczny  - 3;  

5) stopień dopuszczający - 2;  

6) stopień niedostateczny - 1.  

14. Stopnie, o których mowa w ust. 13 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną 

oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 13 pkt 6.  

15. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla 

danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane 

z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.  

16. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

17. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania 

kształcenia integracyjnego.  

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, 

szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.  

19. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata 
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lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.  

 

§ 84 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.  

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia 

zgłoszenia zastrzeżeń.  

4. W skład komisji, wchodzą:  

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne;  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,  

b) wychowawca oddziału,  

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale,  

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

e) przedstawiciel rady rodziców,  

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,  

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 

może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor 

szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,                            

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
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a)skład komisji,  

b) termin sprawdzianu,  

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,  

d) imię i nazwisko ucznia,  

e) zadania sprawdzające,  

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

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

2)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:  

a)skład komisji,  

b) termin posiedzenia komisji,  

c) imię i nazwisko ucznia,  

d) wynik głosowania,  

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu 

poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.  

 

 

§ 85 

 

1. (uchylony) 

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

3. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasy ósmej wyższe od oceny 

niedostatecznej i przystąpił do egzaminu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowe 

jz zastrzeżeniem ust. 6.  

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego 

na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem. 

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  
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1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;  

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub 

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

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

się dla niego oceny z zachowania.  

10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych (informatyki)                             

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie 

pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

13. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.  

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

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje 

indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:  

1)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;  

2)nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

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

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

której wchodzą:  

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

komisji;  

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

przeprowadzany ten egzamin.  

16. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.  

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

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

może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.  

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  

1)imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;  

2)termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

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

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
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20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo 

„nieklasyfikowana”.  

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

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

egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).  

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego.  

 

§ 86 

 

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

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną może zdawać egzamin poprawkowy.  

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

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, techniki, zajęć technicznych oraz 

wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

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

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich.  

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

komisji wchodzą:  

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

2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;  

3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

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

komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności:  

1) skład komisji;  

2) termin egzaminu poprawkowego;  

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin poprawkowy;  

4) imię i nazwisko ucznia;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

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

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

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  
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8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.  

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

programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.  

10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu 

edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka 

mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te 

zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.  

11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

 

§ 87 

 

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

programowo wyższej.  

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek 

rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne 

postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja rady 

pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym 

lub stanem zdrowia ucznia.  

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej 

również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie                  

w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.  

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, 

jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej.  

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia 

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.  

6. Począwszy pododdziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska 

łz obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej  

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  
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8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej 

ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

zachowania.  

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.  

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 

w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ——----

), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.  

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił 

do egzaminu ósmoklasisty.  

 

§ 88 

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu 

uczeń spełnia te wymagania.  

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.  

3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:  

1) język polski;  

2) matematykę;  

3) język obcy nowożytny;  

4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 

historia.  

4. Uczeń posiadający orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty.  

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust.4możebyćzwolnionyprzez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 

wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.  

6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:  

1) Nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo  

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem.  

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 

do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, 
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może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu 

lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.  

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.  

 

DZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY 

 

§ 89 

 

1. W szkole zatrudnia się wykwalifikowanych nauczycieli i pracowników obsługi.  

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania określa Zarząd Stowarzyszenia.  

3. Wszyscy pracownicy szkoły zapoznawani są z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia 

i zdrowia uczniów oraz zobowiązują się do ich przestrzegania.  

 

§ 90 

 

1. Nauczyciel jest osobą decydującą w kwestii nauczania. Jego praca traktowana jest jako 

proces twórczy. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów.  

2. Nauczyciel ma prawo:  

1) do autorskiego kształtowania programu nauczanych przedmiotów, który realizuje jednak 

podstawę programową, do samodzielnego doboru podręczników lub ich fragmentów, pomocy 

naukowych i materiałów dydaktycznych;  

2) do inicjowania kółek zainteresowań oraz działalności ponadprogramowej szkoły;  

3) do wypracowania własnego systemu i reguł oceny opisowej;  

4) do rozszerzania i pogłębiania treści w ramach nauczanego przedmiotu;  

5) do wszelkiej pomocy Zarządu Stowarzyszenia, dyrektora szkoły i rady pedagogicznej;  

6) do decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów;  

7) do pomagania przy wystawieniu oceny z zachowania- konsultuje się z wychowawcą 

oddziału, który decyduje o ocenie ostatecznej;  

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

uczniów.  

3. Nauczyciel ma obowiązki w szczególności:  

1) posiadać odpowiednie wykształcenie oraz warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania 

zawodu;  

2) doskonalić umiejętności zawodowe i samodzielnie pogłębiać wiedzę (kursy, seminaria, studia 

podyplomowe);  

3) planować i realizować proces dydaktyczny w zakresie nauczania przedmiotów, wykorzystując 

efektywnie czas zajęć, dbając o pomieszczenia, pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;  
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4) opracowania systemu oraz reguł ocen opisowych uczniów oraz prowadzenia dokumentacji 

osiągnięć ucznia zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę pedagogiczną;  

5) respektować plan pracy i regulamin rady pedagogicznej;  

6) respektować tajemnicę służbową jako szacunek wobec społeczności uczniowskiej i nie 

podważać autorytetu innych nauczycieli lub szkoły;  

7) uczestniczyć w konferencjach rady pedagogicznej zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę, 

jeśli z ważnych powodów i na określony czas nie zwolni go z tego obowiązku dyrektor lub rada 

pedagogiczna;  

8) sprawiedliwie traktować i bezstronnie oraz obiektywnie oceniać uczniów, a także jasno 

uzasadniać postawione oceny;  

9) współpracować z rodzicami w sprawach wychowawczych i włączać ich w działalność szkoły, 

z wychowawcą klasy, i innymi specjalistami w sytuacji, gdy u ucznia wystąpią trudności                      

w uczeniu się lub inne;  

10) uczestniczyć w zadaniach nadobowiązkowych zgodnie z wypracowaną decyzją rady 

pedagogicznej i dyrektora szkoły;  

11) respektować prawa ucznia;  

12) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie ich bezpieczeństwa;  

13) zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o podanie 

celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły;  

14) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie 

szkoły.  

 

§ 91 

 

1. Nauczyciel odpowiada za jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej przed dyrektorem, radą 

pedagogiczną i Zarządem Stowarzyszenia oraz przed własnym sumieniem.  

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia.  

3. Szczegółowe obowiązki nauczyciela określa regulamin uchwalony przez radę pedagogiczną.  

4. Nadzór pedagogiczny w szkole prowadzony jest przez dyrektora szkoły we współpracy z radą 

pedagogiczną.  

 

§ 91a. 

 

1. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela. 

2. Przy ocenie pracy pracowników Dyrektor bierze pod uwagę:  

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 
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2) prawidłowość realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły; 

3) kulturę i poprawność języka; 

4) pobudzanie inicjatywy uczniów; 

5) zaangażowanie zawodowe nauczyciela; 

6) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, 

z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb; 

7) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe 

prowadzenie dokumentacji). 

3. Formami pozyskiwania informacji o pracy ocenianego nauczyciela są: 

1) obserwacje lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczyciela; 

2) obserwacje wykonywania przez nauczycieli powierzonych zadań; 

3) analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela i innej dokumentacji szkolnej; 

4) rozmowa z ocenianym nauczycielem; 

5) wyniki badań prowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli na temat jakości pracy 

szkoły a dotyczące pracy ocenianego nauczyciela; 

6) sprawozdania z pracy ocenianego nauczyciela; 

7) arkusze samooceny. 

 

 

DZIAŁ VII 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

§ 92 

 

1. Uczniowie stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej. Dobro ucznia i jego rozwój 

jest dla całej społeczności szkolnej wartością nadrzędną. Uczniowie stają się podmiotem praw 

i obowiązków z chwilą rozpoczęcia nauki.  

2. Uczeń ma prawo do:  

1) zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy umysłowej;  

2) opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi 

formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania godności;  

3) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;  

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

wyznawanej religii, jeśli nie narusza w tym dobra innych osób;  

5) rozwijania zainteresowań i talentów;  

6) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce;  

7) pomocy w przypadku trudności w nauce;  

8) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zająć szkolnych i pozalekcyjnych;  

9) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach 

działających w szkole;  
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10) w przypadku naruszenia praw ucznia uczniowi przysługuje prawo do złożenia skargi 

u dyrektora szkoły;  

11) usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji według zasad ustalonych z nauczycielem 

przedmiotu;  

12) udziału i uczestnictwa w organizowanych imprezach kulturalnych, oświatowych, 

sportowych i rozgrywkach na terenie szkoły;  

13) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;  

14) zapoznania z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych 

rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania, a także znajomości sposobów sprawdzania tych osiągnięć;  

15) zapoznaniazwarunkamiitrybemuzyskaniawyższejodprzewidywanejrocznej i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny 

z zachowania;  

16) ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 

psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, nietykalności 

osobistej).  

 

 

§ 93 

 

1.Uczeń ma obowiązek:  

1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły a zwłaszcza podporządkowania się 

zarządzeniom dyrektora szkoły, uchwałom rady pedagogicznej, rady rodziców, o ile nie są 

w sprzeczności z prawami uczniów;  

2) przychodzenia na zajęcia punktualnie zgodnie z planem. Mimo spóźnienia się na zajęcia, 

uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia;  

3) bezwzględnego przebywania na terenie szkoły w trakcie trwania jego zajęć dydaktycznych 

określonych w planie lekcyjnym;  

4) systematycznie się uczyć, pracować nad własnym rozwojem;  

5) aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, rozwijać swe zdolności 

i zainteresowania;  

6) godnie reprezentować szkołę;  

7) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły;  

8) zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia;  

9) chronić własne zdrowie i życie – zachowywanie bezpieczeństwa na korytarzach szkolnych, 

klatce schodowej, w pomieszczeniach sanitarnych i boisku szkolnym;  

10) dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce 

i przybory szkolne;  

11) szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka;  

12) reagowania na zło, krzywdę i zagrożenia zauważone w szkole i poza nią;  

13) odrzucanie negatywnych wzorców zachowań i wystrzegania się szkodliwych nałogów;  
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14) bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości, - uczeń klasy VIII Szkoły 

Podstawowej ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku 

nauki;  

15) uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających 

życiu i zdrowiu;  

16) uczeń szanuje mienie szkolne i mienie kolegów. W przypadku zniszczenia mienia za 

wyrządzone szkody odpowiadają jego rodzice;  

17) uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków wynikających z nieobecności w szkole;  

18) Każdego ucznia obowiązują ustalenia dotyczące stroju szkolnego, wyglądu ucznia:  

- ubiór estetyczny, czysty, 

Strój dzienny:  

Ubiór powszechnie przyjęty w społeczności szkolnej w stonowanych kolorach. 

Strój galowy:  

dla dziewcząt – biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica,  

dla chłopców – biała koszula i granatowe lub czarne spodnie.  

Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych, patriotycznych oraz 

uroczystościach, na których uczeń reprezentuje szkołę.  

Strój sportowy obowiązujący na lekcjach wychowania fizycznego, jest zgodny z wymogami 

nauczyciela; 

19) Uczniowie zobowiązani są do noszenia na terenie szkoły bezpiecznego obuwia zastępczego, 

nie brudzącego posadzki. Nie dopuszcza się noszenia butów na wysokich obcasach;  

20) Uczesanie ucznia powinno być estetyczne. Zabrania się farbowania włosów i stosowania 

makijażu;  

21) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej zgubienie, 

zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z noszenia tej biżuterii. 

 

§ 94 

Zasady posiadania i używania przez uczniów telefonów komórkowych na terenie szkoły  

 

1. Uczniowie przebywający na terenie szkoły mogą posiadać przy sobie telefon za 

pozwoleniem i na odpowiedzialność rodziców pod warunkiem przestrzegania wszystkich 

zapisów określonych w § 94 niniejszego statutu.  

2. Telefony komórkowe przyniesione do szkoły muszą być wyciszone.  

3. Telefony komórkowe mogą być wykorzystywane na terenie szkoły tylko w czasie przerw 

śródlekcyjnych do kontaktów uczniów z rodzicami.  

4. Zabrania się korzystania z telefonów w czasie lekcji, apelów, uroczystości szkolnych, zajęć 

pozalekcyjnych.  

5. Zabrania się wykorzystywania telefonów na terenie szkoły do fotografowania i nagrywania  

6. W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego w czasie lekcji nauczyciel 

prowadzący zajęcia ma prawo odebrać go uczniowi i przekazać wychowawcy bądź dyrektorowi 

szkoły. Telefon zostanie zwrócony uczniowi po zakończeniu zajęć w danym dniu.  
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7. W przypadku notorycznego łamania przez ucznia powyższych zasad nauczyciel 

wychowawca będzie informował o tym fakcie rodziców ucznia; może on również obniżyć 

śródroczną bądź końcoworoczną ocenę z zachowania.  

 

§ 95 

Tryb i zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach 

 

1. Każda nieobecność dziecka w szkole wymaga usprawiedliwienia tej nieobecności. 

Usprawiedliwienie nieobecności polega na podaniu przez rodziców dziecka przyczyn 

nieobecności na obowiązkowych zajęciach szkolnych i ponoszeniu odpowiedzialności oraz 

podjęciu decyzji przez wychowawcę co do uwzględnienia tego usprawiedliwienia.  

2. Usprawiedliwienie nieobecności może mieć formę pisemną lub ustną – osobiście przez 

rodzica lub prawnego opiekuna , albo telefonicznie.  

3. Usprawiedliwienie powinno nastąpić (najpóźniej na pierwszej lekcji wychowawczej ) do 7 dni 

po ustaniu nieobecności. Jeżeli usprawiedliwienie nieobecności nie nastąpiło w wyznaczonym 

terminie to nieobecność pozostaje jako nieusprawiedliwiona.  

4. Usprawiedliwienia i zwolnienia z zajęć w formie pisemnej będą przechowywane przez 

nauczyciela wychowawcę lub nauczyciela wychowania fizycznego (dotyczy zwolnienia z zajęć 

wychowania fizycznego). 

5. Spóźnienia na lekcje powinny być usprawiedliwiane najpóźniej do następnego dnia. 

Spóźnienie na lekcje powyżej 30 minut traktuje się jako nieobecność na lekcji.  

6. Nieusprawiedliwione godziny nieobecności i spóźnienia na zajęcia szkolne obniżają ocenę 

zachowania zgodnie z kryteriami wystawiania oceny z zachowania.  

7. Uczestnictwo w zawodach, konkursach itp. .organizowanych poza szkołą traktuje się jako 

obecność.  

8. Zwolnienie ucznia z zajęć do domu, np. gdy ktoś źle się czuje, może nastąpić wtedy, gdy po 

dziecko zgłosi się rodzic lub prawny opiekun wcześniej powiadomiony o zaistniałej sytuacji 

telefonicznie.  

9. Każda pisemna prośba o zwolnienie z lekcji musi zawierać datę i godzinę zwolnienia oraz 

podpis rodzica.  

10. Jeżeli uczeń dopuści się fałszerstwa usprawiedliwienia nieobecności w szkole lub zwolnienia 

z lekcji to będzie miał obniżoną ocenę ze sprawowania o jeden stopień.  

11. Ucznia może zwolnić wychowawca, dyrektor, nauczyciel, z którego lekcji chce się uczeń 

zwolnić lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia.  

12. Nauczyciel zwalniający ucznia do domu zobowiązany jest zaznaczyć w dzienniku, z której 

lekcji zwalnia ucznia i potwierdzić zwolnienie swoim podpisem.  

13. Opisany wyżej sposób usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach nie dotyczy 

sprawdzianu w klasie ósmej szkoły podstawowej.  

14. Nieobecności podczas sprawdzianu mogą być usprawiedliwiane tylko na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego.  
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DZIAŁ VIII 

BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA 

 

§ 96 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole  

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi 

przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren 

szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.  

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych ora 

pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas 

przerw międzylekcyjnych.  

3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 

organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie 

wycieczek:  

1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo 

uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do 

niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce 

podczas zajęć;  

2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie 

z harmonogramem dyżurów;  

3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik 

wycieczki wraz z opiekunami.  

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, 

opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje 

regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.  

5. Szkoła na stałe współpracuje z policją .  

6. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.  

7. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów 

z ostatnich.  

8. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć  jest możliwe pod 

warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.  

9. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 

zawiadamia pielęgniarkę szkolną, inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły.  

10. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe 

(w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.  

11. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator 

oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.  
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§ 97 

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia  

 

1.W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył18 lat, używa alkoholu lub 

innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź  

przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące 

kroki:  

1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy; 

2) Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły; 

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i przekazuje im uzyskaną informację 

.Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku 

potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, 

rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji 

profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki 

i udział dziecka w programie terapeutycznym; 

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie 

powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich); 

5) W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań 

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich 

zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny 

lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:  

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;  

2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go 

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;  

3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia 

pomocy medycznej;  

4) Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do 

niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania 

dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo 

przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu 

aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły;  

5) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod 

wpływem alkoholu- odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim 

zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W 

przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby 

wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do 

wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się 

rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat;  
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6) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat znajduje się pod 

wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek 

powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:  

1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej 

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o 

ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja 

należy; 

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję; 

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje 

informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:  

1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, 

aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we 

własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku                                 

z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności 

przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji; 

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia i wzywa ich do 

natychmiastowego stawiennictwa; 

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji 

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież 

i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do 

ekspertyzy; 

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić,                       

w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.  

 

 

 

§ 98 

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów 

 

1) Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo 

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez 

nią.  

2) Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:  
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1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, 

reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;  

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy 

i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;  

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;  

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);  

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 

bezpieczeństwa uczniów;  

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;  

7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

3) Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa 

i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.  

4) Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają 

przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

5) Udziału uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu 

ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej 

oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.  

 

DZIAŁ IX 

WSPÓŁDZIAŁANIE SZKOŁY Z RODZICAMI 

§ 99 

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.  

2. Podstawowymi formami tego współdziałania są:  

1) działalność Rady Rodziców Szkoły i jej współpraca z Radą Pedagogiczną oraz 

Dyrektorem Szkoły; 

2) ogólne zebrania rodziców; 

3) zebrania rodziców uczniów poszczególnych oddziałów; 

4) indywidualne kontakty Dyrektora Szkoły i wychowawców z rodzicami.  

3. Dyrektor Szkoły przy pomocy Rady Pedagogicznej udostępnia ogółowi rodziców przepisy 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.  

4. Każdy z rodziców ma prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 

jego zachowania i postępów w nauce oraz przyczyn występujących trudności.  

5. Rodzice współdziałają ze szkołą w przygotowaniu zmian w statucie.  

6. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć; 
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4) informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku dyrektora szkoły w obwodzie, 

której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego.  

7. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym administracji.  

8. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określają wychowawcy klas.  

 

DZIAŁ X 

WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ 

§ 100 

 

1. Uczniowie z trudnościami w opanowaniu podstaw programowych na podstawie opinii Rady  

Pedagogicznej po uprzedniej konsultacji z rodzicami kierowani są do poradni psychologiczno – 

pedagogicznej.  

2. Uczeń, który posiada orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej może być 

skierowany do szkoły specjalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

DZIAŁ XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 101 

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 102 

 

Szkoła może posiadać własny sztandar i ceremoniał szkolny.  

 

§ 103 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację z odrębnymi przepisami.  

2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.  

 

§ 104 

 

1. Środki wychowawcze podejmowane przez szkołę:  

1) Odwiedziny w domach rodzicielskich – ustalenie form oddziaływań i pomocy 

wychowawczej po uprzednim powiadomieniu pisemnym; 

2) przeprowadzanie indywidualnych rozmów wychowawczych z uczniem przez wychowawcę 

i dyrektora szkoły; 

3) rozmowy z rodzicami.  

2. Za zachowanie niezgodne ze statutem i wewnętrznymi regulaminami szkoły, wobec ucznia 

mogą być stosowane kary:  
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1) ustne upomnienie ucznia wobec klasy; 

2) upomnienie ucznia z jednoczesnym wpisaniem do dziennika; 

3) wykluczenie z uczestnictwa w wycieczkach wyjazdowych, imprezach klasowych i 

szkolnych; 

4) rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą i pedagogiem szkolnym w obecności rodziców; 

5) wyłączenie ucznia z udziału w reprezentacji szkoły (konkursy, zawody) na wniosek 

wychowawcy; 

6) upomnienie udzielone przez dyrektora szkoły na apelu wobec społeczności szkolnej; 

7) nagana udzielona przez dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej z jednoczesnym 

dołączeniem notatki do akt ucznia i powiadomieniem rodziców oraz społeczności szkoły; 

8) przeniesienie ucznia do innej szkoły.  

3. Kar wymienionych w ust. 2 pkt. 1 – 4 udziela wychowawca.  

4. Kar wymienionych w ust. 2 pkt. 6 – 9 udziela dyrektor szkoły na wniosek szkolnej komisji 

wychowawczej.  

5. W przypadku włączenia lub używania przez ucznia podczas zajęć telefonu komórkowego lub 

innego urządzenia, deponowanie wyłączonego telefonu komórkowego (lub innego urządzenia) 

u dyrektora szkoły, do momentu jego osobistego odbioru przez rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia.  

6. Przeniesienia ucznia do innej szkoły dokonuje kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły.  

7. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor kieruje w przypadku, gdy uczeń 

w sposób rażący naruszył postanowienia statutu lub wewnętrznych regulaminów szkoły 

i uczęszczając do szkoły wywiera demoralizujący wpływ na uczniów, wchodzi w konflikt 

z prawem, świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze, ulega nałogom, dokonuje 

kradzieży, umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka, a podjęte środki 

wychowawcze i zastosowane uprzednio kary nie przyniosły rezultatów w postaci poprawy 

zachowania.  

 

§ 105 

Tryb odwołania się od kary  

 

1. Uczeń, jego rodzice, wychowawca, samorząd uczniowski ma prawo odwołania się od 

ustalonej kary w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia do osoby bądź organu, który udzielił kary.  

2. Odwołanie się od kary wymienionej w ust. 11 pkt 3 – 6 może nastąpić na uzasadniony 

pisemny wniosek osób i organów wymienionych w ust. 8 pkt. 1.  

 

§ 106 

Tryb postępowania w przypadku odwołania się od kary  

 

1. Rozpatrzenie wniosku odwoławczego.  

2. Przeanalizowanie zasadności kary w świetle przepisów prawa, w szczególności statutu.  
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3. Udzielenie niezwłocznie odpowiedzi o utrzymaniu bądź odwołaniu kary, udzielenie 

odpowiedzi pisemnej w terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia wniosku odwoławczego.  

4. Odwołanie kary ogłasza uczniowi osoba (lub organ) orzekający uprzednio udzielenie kary, 

w obecności tych samych osób oraz w podobnych okolicznościach.  

 

§ 107 

 

1. Jeżeli w oddziale klasy, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego 

uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie 

w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył 

się w szkole, z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:  

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, 

wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo:  

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się 

w szkole, z której przechodzi, albo:  

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi.  

2. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza się 

egzamin klasyfikacyjny zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe.  

 

§ 108 

 

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.  

2. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej szkoły 

podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia- jeżeli dana szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami.  

3. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiednie go oddziału klasy oraz 

przyjmowany do:  

1) oddziału klas II- IV szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania ucznia- z urzędu zgodnie z ust.2 niniejszego paragrafu oraz na podstawie 

dokumentów;  

2) oddziału klas II- IV publicznej szkoły podstawowej, innej niż właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania ucznia- na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami.  

4. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje 

zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej.  

5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę, w razie 

potrzeby, w obecności nauczyciela.  
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§ 109 

 

1. Wnioski i skargi dotyczące działalności szkoły należy kierować do Dyrektora Szkoły.  

2. Zmian w Statucie może dokonać Rada Pedagogiczna w drodze uchwały.  


