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ROZDZIAŁ I  

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE 

 

§ 1 

 

 1. Dane o szkole:  

1) szkoła nosi nazwę: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego  

w Szadkowicach; 

2) siedziba szkoły znajduje się w miejscowości  Szadkowice 38A; 

3) szkoła posiada własne logo oraz ceremoniał; 

4) organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sławno; 

5) organem nadzorującym szkołę jest Łódzki Kurator Oświaty; 

6)  czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 8 lat i poprzedzony jest jednorocznym 

obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym 

7) w oddziałach zerowych (oddziałach przedszkolnych dla dzieci 6-letnich) wychowankowie 

odbywają roczne przygotowanie przedszkolne objęte ustawą Prawo oświatowe; 

8) podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział; 

9) w okresie od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. w Szkole Podstawowej funkcjonują 

klasy dotychczasowego gimnazjum. 

2. Ustalona nazwa Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach 

używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.  

3. Szkoła posiada pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą, stempel prostokątny z adresem, 

numerem telefonu, NIP – em i regonem Szkoły. 

4. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. Kazimierza Wielkiego  

w Szadkowicach  

tel. 44 755 18 65  NIP 768-18-39-516 , REGON 368033610 

 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIII  

CELE I ZADANIA ORAZ FORMY DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

 

§ 2 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, 

wychowawczej oraz opiekuńczej.  

2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich 

indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 

3. Szczegółowe wymagania wobec szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U. 2017r. poz. 649). 
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§ 3 

 

1. W zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego szkoła 

trwa osiem lat i kształcenie jest podzielone na dwa etapy edukacyjne, wspomagając rozwój 

ucznia jako osoby, wprowadzając ucznia w świat wiedzy naukowej, wdrażając go do 

samodzielności, pomagając mu w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej 

edukacji oraz przygotowując ucznia do aktywnego udziału w życiu społecznym zapewnia  

w szczególności: 

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem; 

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści; 

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - 

skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.); 

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego; 

6) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do 

lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego; 

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej.  

2. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

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

uczniów zamieszkałych poza obwodem; 

3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły; 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

5) realizuje podstawę programową ustaloną dla szkoły; 

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

zakresie. 

3. Sposób wykonywania zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju 

ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia obejmuje zakres: 

1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata; 

2) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą współpracę  

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizację zajęć wyrównawczych, 

rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne; 

3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły; 

4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania  

i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrektorowi, nauczycielom, pracownikom 

administracji i obsługi; 

5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy podczas 

zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych oraz 

kołach zainteresowań; 
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6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek 

i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, 

a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych 

prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych; 

 

7) szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich zdrowie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP. 

§ 4 

 

1. W szkole uczniowie powinni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej 

wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego 

świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 

1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej 

odpowiedzialności; 

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem 

ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień; 

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, 

podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie 

zachowania obowiązujących norm; 

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; 

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz 

efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  

i nawyków; 

7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 

8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  

i problemów społecznych. 

§ 5 

 

1. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, 

powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności: 

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym); 

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

dobra i piękna w świecie; 

3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie; 

4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem 

innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną  

z wolnością innych; 

5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów 

życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie; 



5 

 

6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu 

przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych; 

7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  

i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się; 

8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych 

i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; 

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

specjalistycznej;  

4) nie posiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1—3, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych  

w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia. 

 

§ 6 

Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej i materialnej dla ucznia. 

Zasady współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną 

 

1. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej  

i materialnej organizowanej na terenie szkoły jak i korzystania z pomocy placówek 

specjalistycznych. 

2. Na terenie szkoły uczeń może korzystać z następujących form pomocy pedagogiczno – 

psychologicznej: 

1) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych; 

3) socjoterapeutycznych lub innych zajęć specjalistycznych; 

4) zajęć psycho-edukacyjnych dla ucznia; 

5) porad dla ucznia; 

6) nauczania indywidualnego; 

7) indywidualnego toku nauki. 

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

1) rodzicami uczniów lub prawnych opiekunów, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem; 

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

zwanymi dalej „poradniami”; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 
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4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia lub prawnych opiekunów, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia  

z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) asystenta edukacji romskiej; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego. 

5. Podstawą udzielenia uczniowi pomocy pedagogiczno – psychologicznej jest wniosek ucznia, 

rodzica lub prawnego opiekuna, także osoby (podmiotu) sprawującego pieczę zastępczą nad 

dzieckiem o udzielenie pomocy. Z wnioskiem może wystąpić także każdy pracownik szkoły, 

jeżeli posiada pisemną zgodę rodziców ucznia lub prawnych opiekunów, także osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.  

6. Wniosek jest rozpatrywany przez dyrektora szkoły po zapoznaniu się z dokumentacją 

przygotowaną przez nauczycieli uczących ucznia. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce 

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

8. Podstawowej pomocy w przezwyciężaniu trudności szkolnych udziela nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne, który jest zobowiązany do systematycznej obserwacji postępów 

szkolnych ucznia.  

9. W przypadkach szczególnych wymagających specjalistycznych badań pedagogiczno- 

psychologicznych, szkoła kieruje ucznia na badania do Poradni Pedagogiczno – 

Psychologicznej lub innej placówki specjalistycznej: 
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1) podstawą skierowania jest pisemny wniosek ucznia lub jego opiekuna prawnego 

skierowany do dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy z wnioskiem występuje nauczyciel 

pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, także osób (podmiotów) sprawujących 

pieczę zastępczą nad dzieckiem na przeprowadzenie badań; 

2) na podstawie wniosku dyrektor kieruje ucznia na badania specjalistyczne lub zajęcia 

korekcyjno –wyrównawcze organizowane na terenie szkoły; 

3) opinie i orzeczenia Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej są wiążące dla pracowników 

pedagogicznych uczących ucznia.  

10. Na wniosek rodziców ucznia lub prawnych opiekunów, także osób (podmiotów) 

sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem lub pracowników szkoły- uczniowi może być 

udzielona pomoc materialna w postaci: stypendium socjalnego, zasiłku losowego, 

dofinansowania do posiłków w stołówce szkolnej, stypendium za wyniki w nauce  

i osiągnięcia sportowe: 

1) wysokość udzielonej pomocy uzależniona jest od sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia 

oraz posiadanych środków finansowych; 

2) wszelkie formy pomocy pedagogiczno - psychologicznej lub materialnej dostępne 

w szkole przydzielane są uczniowi w zależności od posiadanych środków finansowych 

i możliwości kadrowych oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa 

regulujących sposób udzielania pomocy pedagogiczno – psychologicznej i materialnej  

w jednostkach oświatowych. 

§ 7 

Działalność dydaktyczna szkoły 

 

1. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła realizuje treści programów nauczania, 

zaproponowane przez nauczycieli i dopuszczone do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, 

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, a w szczególności:  

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pomyślnego złożenia egzaminu 

końcowego, dającego możliwość dalszego kształcenia w wybranej szkole 

ponadpodstawowej; 

2) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację kół zainteresowań, 

imprez kulturalnych i sportowych, olimpiad i konkursów; 

3) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści 

programu nauczania. 

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania. 

3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.  

4. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania 

z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

5. W zakresie pomocy  psychologiczno-pedagogicznej szkoła realizuje następujące działania: 

1) diagnozowanie środowiska ucznia; 

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości i indywidualnych potrzeb ucznia oraz 

umożliwianie ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 

4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
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6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o których mowa w odrębnych przepisach oraz 

wspieranie nauczycieli w tym zakresie; 

7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli  

i rodziców lub prawnych opiekunów, także osób (podmiotów) sprawujących pieczę 

zastępczą nad dzieckiem; 

8) wspieranie uczniów  metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 

kształcenia i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie; 

9) wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

10) wspieranie nauczycieli i rodziców lub prawnych opiekunów, także osób (podmiotów) 

sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne ucznia; 

11) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających 

z realizowanych przez nich 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; 

12) wspieranie rodziców lub prawnych opiekunów, także osób (podmiotów) sprawujących 

pieczę zastępczą nad dzieckiem i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych; 

13) rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców lub prawnych opiekunów, także osób 

(podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem i nauczycieli; 

14) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

6. Zadania, o których mowa w ust. 5 są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami lub prawnymi opiekunami, także osobami (podmiotami) sprawującymi pieczę 

zastępczą nad dzieckiem; 

2) nauczycielami; 

3) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opocznie; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

6) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (pielęgniarką szkolną, 

Kuratorem sądowym do spraw nieletnich Sądu Rejonowego w Opocznie, Centrum 

Pomocy Rodzinie w Opocznie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Sławnie, Policją i Strażą 

Pożarną). 

7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 8. 

9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 5. 

10. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 
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11. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami 

uczniów. 

12. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz  

z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10. 

13. Działalność innowacyjna jest integralnym elementem działalności szkoły, wyzwalającym 

kreatywność uczniów i nauczycieli. Nauczyciele inspirowani są do poprawy istniejących lub 

wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych 

działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie 

kompetencji uczniów zwłaszcza w zakresie: 

1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie 

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych; 

2) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, uczniów; 

3) współdziałania ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

14. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce jest rozwijanie 

kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli. Eksperyment pedagogiczny polega na 

modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy 

zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub 

wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć 

edukacyjnych lub zakres treści nauczania. Eksperyment:  

1) może obejmować oddział, grupę, wybrane zajęcia, całą szkołę; 

2) musi respektować zachowanie typu szkoły i prawa do bezpłatnej nauki, wychowania  

i opieki, nabywania wiedzy i umiejętności umożliwiających ukończenie szkoły  

i przystąpienie do egzaminów; 

3) wymaga opieki jednostki naukowej (wymagana jest opinia oraz zgoda jednostki 

naukowej dołączona do wniosku) i zgody ministra; 

4) wniosek powinien być złożony do 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny,  

w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu; 

5) wymaga zgody rady pedagogicznej (uchwała) i uzyskania opinii rady szkoły lub 

placówki (jeśli istnieje) oraz opinii rady rodziców; 

6) po zakończeniu wymaga złożenia sprawozdania wraz z opinią jednostki naukowej do 

kuratora oświaty i organu prowadzącego; 

7) zakłada możliwość ustalenia innych zasad rekrutacji do szkoły prowadzącej 

eksperyment. 
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§ 8 

Działalność wychowawcza szkoły 

 

1. Szkoła wspomaga rodzinę w pełnieniu jej funkcji wychowawczych: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjając realizacji celów i zasad określonych  

w ustawie i wprowadzonych do niej przepisach wykonawczych, a w szczególności  

w statucie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 

2) wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka; 

3) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości; 

4) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym); 

5) sprzyja zachowaniom proekologicznym; 

6) umożliwia uczniom zachowanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

7) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości; 

8) budzi szacunek do pracy poprzez dobrą jej organizację na rzecz szkoły i środowiska; 

9) wdraża do dyscypliny i punktualności. 

2. Szkoła realizuje Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania  

o charakterze profilaktyczno-wychowawczym skierowane do uczniów, nauczycieli  

i rodziców, uchwalany przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rady rodziców  

i samorządu uczniowskiego. 

3. Szkoła kształtuje u uczniów postawy prospołeczne m.in. poprzez możliwość udziału  

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów  

w życiu społecznym. 

1) samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmować może działania  

z zakresu wolontariatu; 

2) dla sprawnej koordynacji zadań z zakresu wolontariatu samorząd uczniowski może ze 

swojego składu wyłonić radę wolontariatu. Strukturę rady i jej kompetencje powinien 

ustalić sam samorząd. W szkole może działać też szkolny klub wolontariatu; 

3) działania wolontarystyczne obejmują działania poza terenem szkoły oraz na terenie szkoły 

i na rzecz szkoły; 

4) niepełnoletni członkowie szkolnego klubu wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie. 

 

§ 9 

 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem i nauczyciele, na zasadach określonych w statucie, współdziałają ze sobą  

w sprawach wychowywania i kształcenia dzieci oraz mają prawo do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania w każdym okresie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci. 
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2. Rodzice lub prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem  mają obowiązek:  

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności 

dziecka i nie zaniedbywać ich; 

2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły 

skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania; 

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły: 

a)  w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych rodzice lub prawni 

opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem 

zobowiązani są usprawiedliwiać tę nieobecność w formie pisemnej  lub ustnej 

najpóźniej w ciągu tygodnia po powrocie dziecka do szkoły; 

b) w przypadku nieobecności dziecka w szkole dłuższej niż tydzień, rodzice lub prawni 

opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem mają 

obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę; 

4) angażować się, jako partnerzy w działania szkoły, brać aktywny udziału w wyborach  

i współdziałać w organach szkoły; 

5) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i  zachowanie 

dziecka. 

3. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się stałe 

spotkania z rodzicami lub prawnymi opiekunami, także osobami (podmiotami) sprawującymi 

pieczę zastępczą nad dzieckiem nie rzadziej niż raz na kwartał. 

4. Wychowawca w uzgodnieniu z nauczycielami przedmiotów informuje przed zakończeniem 

półrocza rodziców lub prawnych opiekunów, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem, uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Rodzice lub 

prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem 

wzywani są przez wychowawcę klasy do szkoły i własnoręcznym podpisem w dzienniku 

lekcyjnym potwierdzają otrzymanie informacji o ocenach niedostatecznych zagrażających ich 

dzieciom. W przypadku nie zgłoszenia się rodziców lub prawnych opiekunów, także osób 

(podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem na wezwanie wychowawcy, 

wychowawca klasy lub dyrektor szkoły obowiązani są przesłać informację drogą pocztową. 

 

§ 10 

 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:  

1) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia; 

2) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.  

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek 

organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą dyrektora, 

inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice lub prawni opiekunowie, także osoby sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

3. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne 

przepisy. 

 

 

 



12 

 

§ 11 

 

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli 

prowadzących zajęcia edukacyjne w tym oddziale. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi powierzony oddział w ciągu całego 

etapu edukacyjnego.  

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej. 

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 

1) z urzędu; 

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy klasy; 

3) na pisemny wniosek 2/3 rodziców uczniów lub prawnych opiekunów, także osób 

(podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem danego oddziału. 

5. Wnioski o których mowa w ust. 4, nie są dla dyrektora wiążące; o sposobie ich rozpatrzenia 

dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni. 

6. Zadania wychowawcy określa §30  Statutu Szkoły.  

 

§ 12 

Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

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, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne takie 

jak (nauka religii,  wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia związane z podtrzymywaniem 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka 

języka oraz własnej historii i kultury), 

3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą 

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

4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust.1 i 2 zajęcia edukacyjne. 

5. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 4, 5 mogą być prowadzone także z udziałem 

wolontariuszy. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGANY  SZKOŁY 

 

§ 13 

 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada  pedagogiczna; 

3) rada rodziców; 

4) samorząd uczniowski. 

2. Organy szkoły wymienione w ust.1 działają na podstawie przepisów ustawy Prawo 

oświatowe, a także przepisów wykonawczych i regulaminów jednostkowych. 

3. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami. 

1) Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły lub placówki, 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

szkoły. 

2) Dyrektor szkoły w szczególności: 

a) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 Prawo oświatowe, 

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 

e) wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w art. 70 ust. 1, Prawo oświatowe 

niezgodnych z przepisami prawa. 

f) o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę 
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez 

radę i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

h) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

i) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

j) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

k) 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, 

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

specjalnego ucznia, 

ł) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki, 

m) może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach 

uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu, 
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n) decyduje  o przyjęciu ucznia w przypadku przechodzenia uczniów z innego typu 

publicznej szkoły, 

o) realizuje postanowienia organów nadzorujących, 

p) realizuje zajęcia i czynności jako nauczyciel, 

q) podejmuje decyzje zmiany organizacji zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, 

dodatkowych, 

r) przewodniczy radzie pedagogicznej, 

s) zapewnia warunki do realizacji statutowych zadań szkoły, dba o właściwą atmosferę  

i dyscyplinę pracy, 

t) dba o odpowiedni poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły, 

u) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonalenia zawodowego – 

wnioskuje i opiniuje kierowanie pracowników na studia podyplomowe, kursy 

kwalifikacyjne i przedmiotowo – metodyczne, 

v) organizuje i nadzoruje administracyjną i gospodarcza obsługę szkoły, 

w) reguluje wewnętrzną działalność szkoły poprzez wydawanie zarządzeń wewnętrznych, 

x) organizuje zajęcia dodatkowe 

y) dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

- organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 

- organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

3) Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

4) Pkt 3) nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych 

przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez 

Kuratora Oświaty do innej szkoły. 

5) Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, 

rodzicami lub prawnymi opiekunami, także osobami (podmiotami) sprawującymi pieczę 

zastępczą nad dzieckiem i samorządem uczniowskim. 

6) Dyrektor odpowiada za: 

a) prawidłowe wykorzystanie środków przyznanych szkole, 

b) właściwą organizację pracy szkoły, 

c) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego jako nauczyciel, 

d) realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. 

7) Dyrektor podejmuje decyzje administracyjne dotyczące: 

a) realizacji obowiązku szkolnego, 

b) realizacji indywidualnego nauczania, 

c) przydzielenia uczniów do oddziałów, 

d) indywidualnego toku lub programu nauki, 

e) realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą, 

f) spraw kadrowych, 

g) przydzielania godziny do dyspozycji dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8) Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami szkoły; 

9) Dyrektor w uzasadnionych przypadkach określonych w statucie występuje do Kuratora 

Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły; 
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4. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły powołanym do 

opracowania, wnioskowania i podejmowania uchwał w sprawach związanych z realizacją 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej: 

1) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele. W jej zebraniach mogą brać 

także udział, z głosem doradczym, inne osoby zapraszane przez przewodniczącego lub na 

wniosek rady pedagogicznej; 

2) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor; 

3) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,  

w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacyjnych i promowania 

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

4) Zebrania mogą być także organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy dyrektora, albo co najmniej 1/3 członków 

rady pedagogicznej; 

5) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady. 

6) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w  szczególności: 

a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły, 

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

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

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły, 

g) uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego po zasięgnięciu opinii rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego, 

h) uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności, 

i) opracowanie i zatwierdzanie wszystkich regulaminów wewnętrznych oprócz 

regulaminów innych organów szkoły i regulaminu pracy, 

j) występowanie z wnioskami w sprawie prowadzenia zajęć: 

- dodatkowych, 

- prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

- rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów, 

j) desygnuje 2 przedstawicieli do komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. 

7) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

a) projekt planu finansowego szkoły, 

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

d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

e) Dyrektor może wystąpić do rady pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej 

sprawie, 
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g) na wniosek organu prowadzącego rada pedagogiczna wyraża opinie dotyczącą 

powierzenia stanowiska dyrektora szkoły obecnemu dyrektorowi na kolejne okresy 

wymienione w ustawie Prawo oświatowe, 

8) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora szkoły; 

10) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmian; 

11) Rada pedagogiczna ustala i zatwierdza regulamin swojej działalności, który określa 

szczegółowe zadania i organizacje pracy rady; 

12) Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane ręcznie w księdze protokołów lub 

sporządzane pismem komputerowym; 

13) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków; 

14) Członków rady pedagogicznej i osoby uczestniczące w zebraniach rady obowiązuje 

zachowanie tajemnicy poruszanych na zebraniu rady spraw, które mogą naruszać dobro 

osobiste uczniów, ich rodziców lub prawnych opiekunów, także osób (podmiotów) 

sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem, a także nauczycieli i pracowników szkoły; 

15) Członek rady pedagogicznej podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej  

w odrębnych przepisach; 

16) Opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we 

wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej 3 lata i materiałów 

ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym; 

17) Opiniuje wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego innego 

niż obowiązkowy, zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa ale 

program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania). 

5. Rada rodziców 

1) W szkołe działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły lub 

prawnych opiekunów, także osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad 

dzieckiem; 

2) Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole; 

3) W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów lub prawnych 

opiekunów, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem danego 

oddziału; 

4) Do 31 sierpnia 2019 r. w skład rady rodziców wchodzą również przedstawiciele rad 

klasowych klas gimnazjalnych; 

5) Rada rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego 

nadzór, do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły; 

6) W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców  może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub prawnych opiekunów, także osób 

(podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem oraz z innych źródeł; 

7) Do kompetencji rady rodziców należy: 

a) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw szkoły, 
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b) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły lub placówki; 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

e) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie w/w programów, programy te ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

Programy ustalone przez dyrektora szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów 

przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną; 
f) prawo desygnowania dwóch swoich przedstawicieli w skład komisji powołanej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły; 

g) prawo do wystąpienia  z wnioskiem o powołanie rady szkoły; 

h) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych; 

i) opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu 

pedagogicznego w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu; 

j) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

8) Zadaniem rady rodziców jest: 

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły, 

b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, 

c) udzielanie pomocy radzie pedagogicznej, samorządowi uczniowskiemu  

w organizowaniu działalności kulturalnej i  turystycznej, 

d) zapewnienie rodzicom lub prawnym opiekunom, także osobom (podmiotom) 

sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem, we współdziałaniu z innymi organami 

szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły,  

9) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Regulamin ten nie może być 

sprzeczny ze statutem. 

10) Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale 

współpracuje z radą  rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego  nauczyciela. 

6. Samorząd uczniowski: 

1) W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły; 

2) Samorząd działa w oparciu o własny regulamin, który określa zasady wybierania  

i działania organów samorządu uczniowskiego; 

3) Regulamin samorządu uczniowskiego uchwala ogół uczniów szkoły w głosowaniu 

równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem; 

4) Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów; 

5) Regulamin samorządu uczniowskiego powinien tworzyć warunki do współpracy uczniów 

na zasadach demokracji i tolerancji, a także rozwijania ich samodzielności grupowej  

i indywidualnej; 

6) Dyrektor zapewnia organom samorządu uczniowskiego warunki organizacyjne, 

w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z samorządem poprzez 

opiekuna samorządu; 

7) Zebrania samorządu uczniowskiego są protokołowane; 
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8) W zebraniach samorządu uczniowskiego może brać udział dyrektor; 

9) Samorząd uczniowski może poprzez swoje regulaminowe organy przedstawiać radzie 

pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,  

a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów takich, jak: 

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

wymaganiami, 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, 

d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły  

w porozumieniu z dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

g) nauczania oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

h) życzliwego, podmiotowego traktowania oraz do poszanowania godności osobistej 

ucznia, 

i) korzystania z pomocy i poradnictwa psychologicznego, 

j) opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa w szkole podczas zajęć. 

 

§ 14 

Zasady współdziałania organów szkoły i tryb rozstrzygania sporów 

 

1. Współpraca organów szkoły 

1) Organy  szkoły współpracują między sobą poprzez:  

a) zapewnienie każdemu z nich swobody działania i podejmowania decyzji w granicach 

swoich kompetencji, 

b) umożliwianie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,  

c) zapewnienie bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach; 

2) Koordynatorem wymiany informacji między organami szkoły jest dyrektor; 

3) W sytuacjach konfliktowych nie regulowanych kompetencjami wymienionych organów 

rozstrzygający głos ma dyrektor. W przypadkach szczególnie konfliktowych Wizytator 

Kuratorium Oświaty.  

2. Sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów w szkole: 

1) Organy i osoby uprawnione do rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole: 

a) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców lub 

prawnych opiekunów, także osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad 

dzieckiem i uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły z możliwością odwołania się stron do 

organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego, 

b) sytuacje konfliktowe miedzy uczniami w klasie, uczniami z różnych klas oraz miedzy 

uczniem  a nauczycielem rozstrzyga wychowawca klasy z możliwością odwołania się 

stron do dyrektora szkoły, 
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c) sytuacje konfliktowe między nauczycielami lub pracownikami szkoły, a także miedzy 

nauczycielem (wychowawcą) a rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami, także 

osobami (podmiotami) sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem rozstrzyga 

dyrektor szkoły z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego, organu 

nadzoru pedagogicznego lub do sądu, 

d) sytuacje konfliktowe między uczniami lub ich rodzicami lub prawnymi opiekunami, 

także osobami (podmiotami) sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem a szkołą 

oraz konflikty między nauczycielami i pracownikami szkoły a dyrektorem szkoły, 

rozwiązuje organ nadrzędny uprawniony do rozstrzygnięcia sporu z możliwością 

odwołania się stron do sądu; 

2) Postępowanie podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole: 

a) rozwiązanie konfliktów wymaga stworzenia warunków sprzyjających swobodnej  

i pełnej wypowiedzi stron konfliktów w zamkniętym pomieszczeniu bez obecności 

osób trzecich, 

b) osoba (instancja) rozstrzygająca konflikt ma prawo do: 

- zasięgnięcia opinii znawców przedmiotu (np. psychologa, radcy prawnego), 

instancji wyższej, organów szkoły, 

- przekazania sprawy innemu organowi w szkole, organowi prowadzącemu szkołę lub 

organowi nadzoru pedagogicznego, 

3) Decyzja powinna być umotywowana, obiektywna, sprawiedliwa dla stron i zgodna  

z przepisami prawa i statutu; 

4) Od decyzji organów szkolnych przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego 

lub nadzorującego szkołę, a w przypadku rażącego naruszenia prawa - do sądu; 

a. Organy szkoły mogą powołać własne komisje rozjemcze działające na podstawie 

wewnętrznych regulaminów zgodnych ze statutem; 

b. Sposoby rozwiązywania konfliktu: 

a) polubowne zakończenie sporu, 

b) wzajemne przeproszenie się stron sporu w obecności świadków konfliktów, 

c) przeproszenie osoby poszkodowanej w konflikcie, 

d) zastosowanie kary dyscyplinarno- porządkowej wobec osoby uznanej za winną  

w konflikcie, 

- wobec ucznia karę orzeka organ uprawniony zgodnie ze statutem,  

- wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły karę orzeka dyrektor szkoły na 

podstawie odrębnych przepisów,  

- wobec dyrektora szkoły karę orzeka uprawniony do tego organ nadrzędny 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

- wobec rodzica dyrektor szkoły może zastosować karę za niespełnianie obowiązku 

szkolnego przez ucznia, inne kary orzeka sąd. 

3.  Rzecznikiem Praw Ucznia  jest wyznaczony wizytator Kuratorium Oświaty. 

4. Uczniowie mogą wybierać Rzecznika Zaufania spośród nauczycieli pracujących w szkole. 
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§ 15 

 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania  

i profilaktyki 
1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania  

i profilaktyki. 

2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów  

i rodziców oraz wywiadówki. 

3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami lub prawnymi opiekunami, także 

osobami (podmiotami) sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem w celu wymiany 

informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.  

4. Rodzice lub prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic lub prawny opiekun, 

także osoba (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem nie może wziąć udziału  

w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą 

oddziału w innym terminie. 

5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców lub prawnych opiekunów, 

także osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy  

i szkole (Wychowawca oddziału opracowuje w oparciu o „Program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły” klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami lub 

prawnymi opiekunami, także osobami (podmiotami) sprawującymi pieczę zastępczą nad 

dzieckiem); 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

oraz przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców lub 

prawnych opiekunów, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem na pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem 

wychowawczo-profilaktykycznym, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania); 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów  

i przyczyn trudności w nauce: 

a) na wywiadówkach; 

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, 

konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela, 

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 

dzieci; 

5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 

6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 16 

 

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny. 

Pierwsze półrocze zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych kończy się 31 stycznia.  

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii 

zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

organizacji roku szkolnego   

3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są przez pięć dni w tygodniu. 

 

§ 17 

 

1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią ustalane przez 

dyrektora i zaopiniowane przez: 

1) zakładowe organizacje związkowe: 

a) arkusz organizacji szkoły; 

2) radę pedagogiczną: 

a) szkolny plan nauczania; 

b) tygodniowy rozkład zajęć. 

 

§ 18 

 

Szkolny plan nauczania ustala się z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze 

wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora, na podstawie ramowego planu 

nauczania, określonego w odrębnych przepisach. Szkolny plan nauczania jest zatwierdzany przez 

radę pedagogiczną. 

§ 19 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły 

opracowywany najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu 

nauczania oraz z uwzględnieniem planu finansowego szkoły. 

2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.  

3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, 

ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę.  

 

§ 20 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa 

tygodniowy rozkład zajęć, ustalany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest 

realizować: 
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1) Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz; 

2) Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze 

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, w tym że w ramach 

tych zajęć nauczyciel jest zobowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia 

w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora 

szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych. 

 

§ 21 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym.  

2. Szkoła kształci dzieci w zakresie klas od pierwszej do ósmej oraz w oddziałach zerowych. 

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym i w grupach zadaniowych (fakultatywnych). 

4.  Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut, czas trwania przerw między lekcjami ustala dyrektor. 

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 

30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 

rozkładzie zajęć. 

6. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, mogą też odbywać się 

poza szkołą. 

7. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych 

klas określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony  przez dyrektora. 

8. Wraz z rozpoczęciem nowego etapu kształcenia może nastąpić nowy podział na klasy. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: konieczność powtórzenia klasy, 

przeniesienie do klasy programowo wyższej, przesunięcie do klasy równoległej z powodów 

wychowawczych itp. dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczniów  

w klasie. 

10. W oddziałach zerowych dzieci są przygotowywane do podjęcia nauki w szkole. 

11. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć wychowawczych  

i edukacyjnych dla oddziałów zerowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez 

dyrektora. 

12. Czas trwania zajęć w oddziałach zerowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych 

wychowanków. 

13. W oddziałach zerowych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MEN oraz własne 

programy nauczycieli zatwierdzone do realizacji przez dyrektora. 

14. Godziny  pracy oddziałów zerowych są takie same jak godziny pracy szkoły. 

 

§ 22 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, liczący w zasadzie nie więcej niż  

25 uczniów. 

2. Oddziały są dzielone na grupy: 

1) na zajęciach z języków obcych nowożytnych i informatyki, jeżeli oddział liczy powyżej  

24 uczniów – w każdym przypadku; 
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2) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż  

30 uczniów; 

3) na zajęciach, o których mowa w pkt 1 i 2 jeżeli oddział liczy mniej niż, odpowiednio,  

24 lub 30 uczniów - w miarę posiadanych przez szkołę środków i za zgodą organu 

prowadzącego szkołę; 

4) zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż  

26 uczniów. 

3. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być organizowane poza systemem klasowo-lekcyjnym 

podczas wyjazdów, np. „Zielone szkoły”. 

4. Szkoła może umożliwić prowadzenie nauki języka migowego. 

 

§ 23 

 

1. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli jest to uzasadnione celami tych 

zajęć, a także zajęcia nadobowiązkowe (dodatkowe) mogą być prowadzone poza systemem 

klasowo-lekcyjnym, grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także 

podczas wycieczek i wyjazdów. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane lub współorganizowane w ramach 

posiadanych przez szkołę środków finansowych. 

 

 

§ 24 

1. W miarę posiadanych środków szkoła organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, w formie 

kół i zespołów zainteresowań. 

2. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań nie może być wyższa niż 15 uczniów.  

W razie większej liczby chętnych do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. 

3. Listę dodatkowych zajęć edukacyjnych określa corocznie dyrektor, po zaopiniowaniu 

projektu listy przez radę pedagogiczną, a także w uzgodnieniu z radą rodziców, jeśli 

prowadzenie zajęć ma być dofinansowane ze środków funduszu rady rodziców. 

 

§ 25 

 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich 

rodziców lub warunki związane z dojazdem do domu, szkoła organizuje świetlicę szkolną. 

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia 

rodziców dziecka  - Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawierającej w szczególności: 

1) informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy; 

2) wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy; 

3) sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku nieodebrania 

dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach. 

3. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. 

Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z: 

1) grupy uczniów jednego oddziału; 
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2) uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku; 

3) uczniów z  trzech lub więcej klas o różnym wieku. 

4. Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów. 

5. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 60 minut. 

Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut. 

6. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez: 

1) stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie; 

2) wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów; 

3) zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne 

kontrolowanie jego przestrzegania. 

7. Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy: 

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań  

domowych w świetlicy; 

2) organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej  

w pomieszczeniach świetlicy i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój 

fizyczny dziecka; 

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym 

zakresie; 

4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki 

oraz kształtowanie nawyków życia codziennego; 

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości 

oraz dbałości o zachowanie zdrowia; 

6) rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej; 

7) współdziałanie z rodzicami lub prawnymi opiekunami, także osobami (podmiotami) 

sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem, wychowawcami, nauczycielami  

i pedagogiem szkolnym. 

8. Nauczyciel -wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za: 

1) właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych; 

2) regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami lub prawnymi opiekunami, także osobami 

(podmiotami) sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem rozkładem zajęć świetlicy, 

uczęszczanie dzieci na zajęcia; 

3) utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń 

świetlicy; 

4) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece (w czasie zajęć w świetlicy  

i poza nią);  

5) stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar; 

6) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami lub prawnymi opiekunami, 

także osobami (podmiotami) sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7) prowadzenie dziennika zajęć świetlicy. 

9. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do: 

1) korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych; 

2) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy. 

10. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek: 

1) utrzymywania ładu i porządku w świetlicy; 

2) wykonywania poleceń  nauczyciela wychowawcy; 
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3) nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy. 

11. Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Koordynator d/s świetlicy, 

w regulaminie pracy świetlicy.  

12. Regulamin, o którym mowa w ust.11, określa w szczególności  zasady organizacji zajęć, 

ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym oraz 

formy zajęć stosowne do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci. 

13. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, Szkoła  

prowadzi stołówkę szkolną. 

14. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia posiłku w stołówce na następujących 

zasadach: 

1) za odpłatnością; 

2) bezpłatnie – finansowane ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie 

na podstawie decyzji GOPS, 

§ 26 

 

1. W szkole prowadzona jest biblioteka szkolna. Jest ona interdyscyplinarną pracownią szkoły 

obsługującą szkołę. Służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, wypełnianiu zadań 

dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców lub prawnych opiekunów, także 

osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem oraz upowszechnianiu 

wiedzy o regionie. 

2. Biblioteka udostępnia swe zbiory uczniom i innym pracownikom szkoły na zasadach 

określonych regulaminem biblioteki. 

3. Pomieszczenia biblioteki powinny umożliwiać: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

2) korzystanie ze zbiorów  i wypożyczenie ich poza bibliotekę; 

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów. 

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodzieży, kształtowanie  

i pogłębianie jej kultury literackiej poprzez indywidualne rozmowy, udzielanie porad, 

informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa - doboru lektury, 

propagowanie nowości wydawniczych i bibliotecznych; 

2) wdrażanie młodzieży do korzystania z różnych źródeł informacji poprzez przeprowadzanie 

lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, organizowanie wycieczek do 

bibliotek naukowych; 

3) pomaganie uczniom w uczeniu się i samokształceniu poprzez ukierunkowanie 

samodzielnej pracy w czytelni, przygotowanie bibliograficznych zestawów tematycznych 

oraz pomoc w doborze literatury popularnonaukowej; 

4) współpraca z nauczycielami, udzielanie im pomocy w doskonaleniu zawodowym  

i dokształcaniu się, popularyzowanie wśród grona pozycji z zakresu oświaty  

i wychowania, dydaktyki i metodyki danego przedmiotu, zaprenumerowanie  

i przekazywanie im czasopism metodycznych informowanie wychowawców  

o czytelnictwie uczniów; 

5) troska o stan merytoryczny i techniczny księgozbioru, wyrażająca się w gromadzeniu, 

opracowywaniu, konserwacji i selekcji zbiorów; 
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6) modernizacja warsztatu informacyjnego przez zastosowanie technicznych nośników 

informacji; 

7) prowadzenie sprawozdawczości bibliotecznej: dziennej i okresowej statystyki 

wypożyczeń, dokumentacji udzielonych porad, ewidencji wypożyczeń 

międzybibliotecznych; 

8) troska o estetykę pomieszczeń biblioteki. 

5. Godziny pracy biblioteki są dostosowane do planu lekcji szkoły, umożliwiają dostęp do 

zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

6. Bibliotekarz współpracuje z radą pedagogiczną. 

7. Zakup książek do księgozbioru szkolnego odbywa się ze środków finansowych szkoły, rady 

rodziców i z innych źródeł.  

8. Przyjmowanie i przekazywanie biblioteki dokonuje się protokolarnie. 

9. Zasady korzystania z biblioteki zawarte są w jej regulaminie. 

10. Bezpłatnie udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN. Szczegółowe zasady 

udostępniania reguluje szkolny regulamin. 

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

1) właściwą obsadę personalną; 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

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

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów 

do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

 

§ 27 

 

Do realizacji celów statutowych szkoła korzysta z następującej bazy: 

1) sal dydaktycznych i pracowni przedmiotowych; 

2) pracowni komputerowej; 

3) szatni; 

4) hali sportowej wraz z zapleczem; 

5) biblioteki; 

6) gabinetu dyrektora; 

7) pokoju nauczycielskiego; 

8) pomieszczeń gospodarczo – administracyjnych; 

9) świetlicy; 

10) gabinetu lekarskiego. 
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ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 28 

 

1. Pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w zakresie poszczególnych zajęć 

edukacyjnych prowadzą nauczyciele, którzy odpowiadają za efekty i jakość pracy. 

2. W szkole zatrudnia się nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Nauczyciele zatrudnieni w szkole muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne określone  

w odrębnych przepisach. 

4. Zasady zatrudniania pracowników  obsługi określają odrębne przepisy. 

5. Szczegółowego przydziału obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły dokonuje 

dyrektor. 

§ 29 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

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

nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli: 

1) są odpowiedzialni za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę; 

2) rozwijanie indywidualnych sił i możliwości twórczych jednostki, kształtowanie postaw 

otwartych, krytycznych wobec świata, systemów wartości i samego siebie, kształtowanie 

człowieka współdziałającego we własnym i powszechnym interesie w określonej 

wspólnocie ludzi, przygotowującego się do pełnienia w przyszłości wielorakich ról 

społecznych; 

3) tworzenie przyjaznej, serdecznej atmosfery, przeciwstawianie się wychowaniu  

w atmosferze zastraszenia; 

4) systematyczne, bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów, sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich podopiecznych, uzasadnianie oceny i podanie sposobu uzupełnienia 

zauważonych braków; 

5) właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie różnorodnych, efektywnych 

metod nauczania, systematyczne realizowanie programu, wykorzystywanie wszelkich 

dostępnych środków dydaktycznych; 

6) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze, o sprzęt szkolny, dążenie do wzbogacania 

bazy szkolnej i swojego warsztatu pracy; 

7) doskonalenie swych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, korzystanie z różnorodnych ofert jednostek doskonalenia nauczycieli, 

współpraca z nauczycielami - doradcami metodycznymi; 

8) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań 

naukowych, społeczno-politycznych i kulturalnych; 

9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, zróżnicowanie wymagań 

dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychicznych i możliwości 

ucznia; 

10) eliminowanie z procesu dydaktycznego nadmiernych sytuacji stresowych; 
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11) wywiązywanie się z przydzielonych dodatkowych czynności oraz dyżurów na przerwach; 

12) systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia przydzielonych zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ich realizowanie zgodnie z tygodniowym rozkładem. 

13) Przekazywanie uczniom informacji co robią dobrze a nad czym muszą popracować, zaś 

rodzicom przekazywanie informacji o przypadkach szczególnych uzdolnień; 

14) respektowanie praw ucznia; 

15) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

16) 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; 

17) niezwłocznie zawiadomienie dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób 

przebywających na terenie szkoły. 

§ 30 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest 

ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału: 

1) Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania, który dyrektor, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolnego; 

2) Dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów 

Nauczania; 

3) Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do 

użytku szkolnego; 

4) Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania  

i podręczników, ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców Szkolny 

Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników, biorąc pod uwagę 

możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również: 

1) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów, 

2) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystania z niego przez kilka 

lat; 

5) Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych 

zajęć edukacyjnych; 

6) Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, Szkolny Zestaw Programów 

Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników, które będą obowiązywać od początku 

następnego roku szkolnego; 

7) Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników obowiązuje przez 

3 lata szkolne;  

8) W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady 

rodziców, może dokonać zmian w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania i Szkolnym 

Zestawie Podręczników z początkiem roku szkolnego; 

9) Szkolny zestaw programów nauczania musi uwzględniać całość podstawy programowej 

dla danego etapu edukacyjnego. 

2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 

zespoły problemowo - zadaniowe w miarę potrzeb. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 
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1) Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa rada pedagogiczna na zebraniu przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. 

2) Zadaniem zespołu przedmiotowego jest: 

a) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych  

i profilaktycznych szkoły; 

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 

c) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 

nauczycieli. 

 

§ 31 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu   

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawcą”. 

2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  

a w szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

3. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia; 

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami lub prawnymi opiekunami, także osobami 

(podmiotami) sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem: 

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące 

zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 

które muszą być zgodne ze Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym. 

Koordynatorem działań związanych z opracowywaniem klasowych programów 

wychowawczych jest pedagog szkolny; 

3) zapoznaje rodziców lub prawnych opiekunów, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów; 

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym  

z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń 

szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki; 

5) utrzymuje kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami, także osobami (podmiotami) 

sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem, w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

b) współdziałania z rodzicami lub prawnymi opiekunami, także osobami (podmiotami) 

sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 



30 

 

6) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznawania potrzeb  

i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

4. Organizację i formy udzielania na terenie szkoły pomocy, o której mowa w ust. 3 pkt 6, 

określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej  

i pedagogicznej. 

 

ROZDZIAŁ VI 

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW 

 

§ 32 

 

Cele, zasady i kryteria oceniania przedmiotowego 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli  poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości   

i umiejętności w stosunku  do: 

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

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

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

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

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie; 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju; 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych 

uzdolnieniach ucznia; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej; 

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy; 

7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie 

się nimi we własnym działaniu. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ocenianie bieżące; 

4) przeprowadzanie egzaminów wewnętrznych; 

5) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach ucznia w nauce oraz o jego zachowaniu. 

4.  Ocenianie pełni funkcję: 

1) diagnostyczną; 

2) klasyfikacyjną. 

5. Przedmiotem oceny jest: 

1) zakres opanowanych wiadomości; 

2) rozumienie materiału naukowego; 

3) umiejętność w stosowaniu wiedzy; 

4) kultura w przekazywaniu wiadomości. 

6.  Oceny dzielą się na: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne śródroczne; 

3) klasyfikacyjne roczne lub końcowe, i ustalane są w stopniach według skali określonej  

w statucie szkoły. 

7.  Oceny bieżące ustala się według następującej skali: 

 stopień celujący (6) 

 stopień bardzo dobry (5)  

 stopień dobry (4) 

 stopień dostateczny (3) 

 stopień dopuszczający (2) 

 stopień niedostateczny (1) 

8. Ocena bieżących postępów ucznia dokonywana jest w formie stopni bieżących zgodnie ze 

skalą określoną w punkcie 7 niniejszego rozdziału. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się 

stosowanie znaków  „+” , „-” przy ocenach : „2” , „3” , „4” , „5”. Znak „+” przy stopniu 

przysługuje za osiągnięcie górnej granicy w przedziale punktowym na daną ocenę, a „-” 

odpowiednio za dolną granicę.  

9. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg następującej skali: 

 

 Ocena słowna  Ocena cyfrowa Skrót  

celujący  6 cel 

bardzo dobry  5 bdb 

Dobry 4 db 

Dostateczny 3 dst 

Dopuszczający 2 dop 

Niedostateczny 1 ndst 

 

Oceny roczne lub końcowe wpisuje się do dokumentacji szkolnej w pełnym brzmieniu. 

10. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: 

 nb (z datą) – uczeń nieobecny, 

 np. ( z datą ) - uczeń nieprzygotowany, 

 bz – brak zadania, 
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 i – uczeń obecny, przebywa na indywidualnym nauczaniu.  

11. W klasach I–III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych dokonywane są w formie stopni, a śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

 

§ 33 

Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności uczniów 

 

1. W ocenianiu bieżącym możliwe jest ocenianie systemem punktowym. Przy przeliczaniu 

punktów na  ocenę obowiązuje skala: 

 0% - 30%  niedostateczny 

 31% - 50%  dopuszczający 

 51% - 70%  dostateczny 

 71% - 87%  dobry 

 88% - 97%  bardzo dobry 

 98% - 100% celujący 

2. Ocena klasyfikacyjna śródroczna, roczna lub końcowa z zajęć edukacyjnych (przedmiotów) 

nie jest  średnią arytmetyczną ocen bieżących i powinna być ustalona z ocen bieżących, 

wystawionych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy, czy umiejętności 

według hierarchii ocen. 

3. Ocena klasyfikacyjna śródroczna, roczna powinna być wystawiana z co najmniej: 

1) trzech ocen cząsteczkowych, jeśli zajęcia odbywały się raz w tygodniu; 

2) czterech ocen cząsteczkowych, jeśli zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu; 

3) sześciu ocen cząsteczkowych, jeśli zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu; 

4) ośmiu ocen cząsteczkowych, jeśli zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu; 

5) dziesięciu ocen cząsteczkowych, jeśli zajęcia odbywały się pięć razy w tygodniu. 

4. Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany na początku roku szkolnego podać uczniom  

wymagania edukacyjne i kryteria ocen (szczegółowe zawierają Przedmiotowe Zasady 

Oceniania poszczególnych przedmiotów). 

5. W uzasadnionych przypadkach nauczyciele uczący uczniów niesłyszących mogą zmienić 

nieco wyżej wymienione zasady (W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia 

są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy 

i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia). 

Stosowanie oceny opisowej i sposób ustalania ocen bieżących ucznia przy stosowaniu 

oceny opisowej 

6. Wymagania edukacyjne są formułowane dla dwóch zakresów: podstawowego  

i  ponadpodstawowego. 

1) Zakres podstawowy  obejmuje wiadomości i umiejętności, które można zaklasyfikować 

jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne w życiowo, niezbędne w dalszej nauce: 

a)  za opanowanie umiejętności i przyswojenie wiedzy z zakresu podstawowego uczeń 

otrzymuje ocenę dostateczną, 

b) za słabe opanowanie umiejętności, przyswojenie wiedzy z zakresu podstawowego  

i pracę z wykorzystaniem pomocy nauczyciela, ale rokujące   nadzieję na nadrobienie 

wiedzy uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, 

c) za bardzo słabe opanowanie umiejętności i słabe przyswojenie, w takim stopniu, że nie 
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rokuje nadziei na nadrobienie zaległości pomimo pracy przy pomocy nauczyciela, lub 

nieopanowanie umiejętności i nie przyswojenie wiedzy uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

2) Zakres ponadpodstawowy obejmuje spełnienie wymagań podstawowych, a ponadto 

wiadomości i umiejętności trudniejsze, takie, które rozszerzają podstawy przedmiotu, 

pogłębiają interdyscyplinarność lub swoistość, mają charakter hipotez i są problemowe. 

a) za opanowanie umiejętności i przyswojenie wiadomości z tego zakresu uczeń otrzymuje 

ocenę bardzo dobrą, jeżeli wykazuje się pełnym opanowaniem tych umiejętności  

i samodzielnie operuje zdobytą wiedzą, 

b) za opanowanie umiejętności i przyswojenie wiadomości z tego zakresu uczeń otrzymuje 

ocenę dobrą, jeżeli stopień opanowania tych umiejętności i operowanie zdobytą wiedzą 

wymaga niewielkiego wsparcia lub pomocy nauczyciela, 

c) jeżeli umiejętności nabyte przez ucznia oraz zakres jego wiedzy wykraczają poza 

wymagania edukacyjne, uczeń otrzymuje ocenę celującą. 

7. Sposób uzasadniania oceny wystawionej przez nauczyciela.  

1) Szczegółowe sposoby i formy bieżącego oceniania, a także sposób poprawiania ocen 

zawarte są w przedmiotowych zasadach oceniania, stanowiących załącznik do 

Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania; 

2) Ocenianie bieżące musi odbywać się systematycznie i uwzględniać różne formy 

działalności ucznia; 

3) Oceniamy: 

a) starania i zaangażowanie ucznia, 

b) znajomość i rozumienie materiału oraz umiejętność wykorzystania go w sytuacjach 

typowych i nietypowych, 

c) umiejętność stawiania pytań i formułowania problemów, 

d) dobór form i metod rozwiązywania problemów, 

e) czytanie ze zrozumieniem, 

f) komunikatywność i autoprezentację, 

g) pracę w grupach, 

h) prace projektowe (prezentacje, wystawki...), 

i) wytwory działalności uczniów np. prace plastyczne i inne. 

4) Osiągnięcia edukacyjne ucznia sprawdza się w wybranych formach, spośród 

następujących: 

a) wypowiedzi ustne – odpowiedź z materiału zadanego na daną lekcję (3 ostatnie tematy 

lekcji   + praca  domowa), 

b) praca klasowa (sprawdzian) – dłuższa forma pisemna trwająca godzinę lub dłużej; za 

pracę klasową uważa się również wypowiedź pisemną ucznia trwającą mniej niż 

godzinę lekcyjną, a obejmującą materiał szerszy, te formy sprawdzania wiedzy muszą 

być zapowiedziane przez nauczyciela na co najmniej 7 dni przed terminem  

i odnotowane w dzienniku lekcyjnym, 

c) kartkówki – krótkie pisemne odpowiedzi uczniów (trwają 15 – 20 minut), dotyczą 

trzech ostatnich lekcji lub zadanej pracy domowej, 

d) referaty, 

e) prace domowe, 

f) aktywność na lekcji, 
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g) inne działania uczniów, np. projekty, plakaty, prace plastyczne, wystawy.  

5) W ciągu dnia uczeń może pisać co najwyżej jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia – co  

najwyżej trzy; 

6) Nauczyciel ma obowiązek wpisania termin zapowiedzianego sprawdzianu/pracy klasowej 

do dziennika  lekcyjnego. W przypadku braku takiego zapisu na wniosek uczniów, termin 

sprawdzianu musi być  przesunięty; 

7) W ciągu dnia, w danej klasie, mogą być przeprowadzone nie więcej niż dwie kartkówki; 

nie mogą one zastąpić ustnej wypowiedzi ucznia; 

8) Nauczyciel, bezpośrednio po wystawieniu, ustnie uzasadnia ocenę wystawioną za 

odpowiedź; 
9) Na prośbę ucznia nauczyciel ustnie uzasadnia wystawioną ocenę za prace pisemne,  

w odniesieniu do kryteriów oceniania. Nauczyciel wskazuje jaki zakres umiejętności  

i wiadomości uczeń powinien opanować na ocenę wyższą; 
10) Na pisemny wniosek rodzica złożony w terminie do 14 dni od otrzymania przez ucznia 

oceny za pracę pisemną, nauczyciel w ciągu 5 dni roboczych uzasadnia pisemnie 

wystawioną ocenę (bez prawa dokonywania fotokopii i kserokopii). 
8. Termin oddania sprawdzianów/prac klasowych i kartkówek nie powinien przekraczać dwóch 

tygodni.  Muszą być one poprawione i omówione przez nauczyciela w celu wskazania 

uczniom  popełnionych błędów. 

9. Uczeń ma prawo w ciągu 2 tygodni od otrzymania oceny niedostatecznej do jednokrotnej 

próby poprawienia  oceny z pracy pisemnej  w trybie uzgodnionym z nauczycielem. 

10. W przypadku nie uczestniczenia w którejś formie oceniania przedmiotowego uczeń ma 

obowiązek  zaliczenia pracy w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni i w sposób 

określony w przedmiotowych zasadach  oceniania lub w trybie ustalonym przez nauczyciela.  

11. W sytuacji gdy uczeń nie spełni obowiązku, o którym mowa w punkcie 10, nauczyciel ma 

prawo w trybie dowolnym (w toku zajęć szkolnych) sprawdzić czy uczeń opanował dane 

umiejętności i treści nauczania. 

12. Uczniowie uchylający  się od prac klasowych/sprawdzianów (bez zwolnienia lekarskiego) 

muszą napisać je w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni; nie przysługuje im 

wówczas prawo do poprawy oceny.  

13. Uczeń, który podczas prac pisemnych (prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek) korzysta 

z niedozwolonych form pomocy otrzymuje ocenę niedostateczną. 

14. Dodatkowe zasady wypracowane przez uczniów i nauczycieli szkoły: 

1) pierwszy dzień po feriach jest dniem bez ocen niedostatecznych; 

2) po chorobie dłuższej niż tydzień uczeń nie będzie pytany pierwszego dnia pobytu  

w szkole; 

3) jeśli nieobecność spowodowała znaczne zaległości w opanowaniu materiału nauczania, 

uczeń indywidualnie uzgadnia z nauczycielami przedmiotów termin nadrobienia 

zaległości; 

4) uczniowie biorący udział w konkursach danego dnia uczestniczą w zajęciach, ale są 

zwolnieni z wszystkich form odpowiedzi; 

5) uczniowie biorący udział w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym, są zwolnieni  

z wszystkich form odpowiedzi następnego dnia, jeżeli późny powrót do domu 

uniemożliwił im przygotowanie się do zajęć. 
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§ 34 

Klasyfikowanie  i  promowanie  uczniów 

 

Warunki i sposób oceniania 

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku, z końcem I półrocza (31 stycznia). 

Ocenianie śródroczne i roczne nie może być średnią arytmetyczną ocen bieżących.  

2. Klasyfikacja roczna odbywa się na zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

3. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne i wpisuje do 

dziennika lekcyjnego, najpóźniej na 7 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym 

zebraniem rady pedagogicznej. 

4. Ustala się minimalną ilość ocen bieżących do klasyfikacji śródrocznej i rocznej na 3 oceny.  

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne 

zachowania.  

6. W przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela prowadzącego poszczególne 

obowiązkowe lub dodatkowe zajęcia edukacyjne bądź w poszczególnych przypadkach 

losowych (nagła choroba, pobyt w szpitalu itp.) dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela 

tego samego przedmiotu, który w  porozumieniu z wychowawcą ucznia ustala ocenę 

śródroczną  lub roczną.  

7. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny i w tym przypadku 

może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna lub końcowa 

ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 

klasy programowo wyższej ani na  ukończenie szkoły. 

9. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał ocenę niedostateczną, zobowiązany 

jest uzupełnić braki z I półrocza i zaliczyć w formie pisemnej lub innej wynikającej ze 

specyfiki przedmiotu (wychowanie fizyczne, technika, muzyka, plastyka, informatyka oraz 

zajęcia techniczne i artystyczne) materiał programowy na poziomie podstawowym  

u nauczyciela uczącego danego przedmiotu.  
10. Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany do poinformowania ucznia  

o ostatecznym terminie poprawy oceny za I półrocze.  

11. Niewywiązanie się ucznia z obowiązku wymienionego w ust. 9 stanowi podstawę do 

ustalenia dla ucznia w klasyfikacji rocznej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu lub 

przedmiotów. 
12. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują  

z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną lub końcową ocenę 

klasyfikacyjną.  
13. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata 

lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny 

klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.  
14. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów 
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obowiązkowych przewidzianych w planie nauczania uzyskał w danym roku  szkolnym oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  
15. Uczeń kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

przewidzianych w planie nauczania uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

16. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji 

średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z zachowania. Do średniej wlicza się ocenę z zajęć edukacyjnych religia / 

etyka oraz z zajęć edukacyjnych dodatkowych, jeżeli uczeń na nie uczęszcza.  

17. Ustalona niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna z przedmiotów dodatkowych nie ma 

wpływu na promocję do klasy programowo wyższej i na ukończenie szkoły.  
18. Uczeń, który nie spełnił warunków promowania do klasy programowo wyższej lub 

warunków ukończenia szkoły, powtarza klasę.  

19. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie 

zachowania. 

20. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy. 

21. 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. 

22. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej. 

23. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić  

o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 

oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub prawnych opiekunów, także osób 

(podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem lub na wniosek rodziców ucznia 

lub prawnych opiekunów, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

24. Na wniosek rodziców ucznia lub prawnych opiekunów, także osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 

wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub prawnych opiekunów, 

także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, rada pedagogiczna może 

postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo 

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje 

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie 

nauczania dwóch klas. 

 

ROZDZIAŁ VII 

ZASADY  I  TRYB   PRZEPROWADZANIA  EGZAMINÓW  WEWNĘTRZNTCH 

 

§ 35 

 

1. W szkole przeprowadzane się egzaminy: sprawdzający, klasyfikacyjny, poprawkowy.  

2. Egzaminy klasyfikacyjny, poprawkowy i sprawdzający w części dotyczącej zajęć 

edukacyjnych mają formę pisemną i ustną. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć 
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artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

 Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Zasady Oceniania.  

3. Część pisemna egzaminów: poprawkowego, klasyfikacyjnego trwa nie dłużej niż 90 minut.  

4. Egzamin sprawdzający trwa 45 minut. Dyslektycy mają wydłużony czas o 20%. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców lub prawnych opiekunów, także osób (podmiotów) 

sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego 

rodzicom lub prawnym opiekunom, także osobom (podmiotom) sprawującym pieczę 

zastępczą nad dzieckiem  w terminie 7 dni od przeprowadzenia egzaminu. 

 

§ 36 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

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

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania.  

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny.  

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub jego rodzice lub 

prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem 

mogą wystąpić z prośbą o dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego. Zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny wyraża rada pedagogiczna.  

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki 

oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.  

5. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje dwa testy – jeden zawierający zadania z zakresu 

podstawowego (na ocenę dopuszczającą i dostateczną) i jeden zawierający zadania z zakresu 

ponadpodstawowego (na ocenę dobrą i bardzo dobrą) oraz zestawy pytań do odpowiedzi 

ustnej.  

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia 

artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

7. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.  

8. Podanie o egzamin powinno być złożone na 14 dni przed zakończeniem zajęć.  

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Termin egzaminu ustala się  

z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami, także osobami (podmiotami) 

sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem.  

10. Rodzice lub prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem i wychowawca mogą uczestniczyć w egzaminie w charakterze obserwatorów.  

11. Pytania i zadania przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne zgodnie  

z wymaganiami przedstawionymi uczniom na początku roku szkolnego.  

12. Uczeń, który z ważnych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym wyznaczonym 
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przez dyrektora szkoły. W sytuacjach wyjątkowych termin ustala się z rodzicami lub 

prawnymi opiekunami, także osobami (podmiotami) sprawującymi pieczę zastępczą nad 

dzieckiem i uczniem. 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, oddzielonych  

10-minutową przerwą, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 

technicznych, informatyki i  wychowania fizycznego. Egzamin z tych przedmiotów ma 

charakter ćwiczeń praktycznych.  

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

1) W skład komisji w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin,  

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

2) W skład komisji w przypadku rocznej oceny z zachowania wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący 

komisji, 

b)  wychowawca klasy, 

c)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

d)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia, edukacyjne w danej 

klasie.  

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:  

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) skład komisji, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których 

przeprowadzony był egzamin, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, 

b)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

c)  do protokołu załącza się również pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia, a w przypadku egzaminu o charakterze ćwiczeń praktycznych 

informację o wykonaniu tych ćwiczeń .  

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:  

a) skład komisji, termin posiedzenia,  

b) imię i nazwisko ucznia, 

c) wynik głosowania,  

d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

16. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 14 pkt.b., może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje 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.  

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.  
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§ 37 

 

Egzamin poprawkowy 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć.  

2. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, oddzielonych 10-minutową przerwą,  

z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, techniki/zajęć 

technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych.  

3.  Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.  

4. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje i przekazuje uczniowi zakres zagadnień do egzaminu.  

5. Uczeń lub jego rodzic potwierdzają podpisem odbiór w/w zagadnień oraz informacji  

o ustalonej dacie i godzinie rozpoczęcia egzaminu.  

6. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:  

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 

komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia.  

7. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje  test  z zakresu podstawowego oraz zestawy pytań do 

odpowiedzi ustnej.  

8. Ustala się skalę dla zaliczenia części pisemnej egzaminu zgodnie z ustaloną skalą oceniania 

przedmiotowego Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.  

9. Nauczyciel, o którym mowa w ust.6 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły 

powołuje wówczas innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. 

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:  

1) skład komisji, imię i nazwisko ucznia, nazwę zajęć edukacyjnych, z których 

przeprowadzony był egzamin, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, 

2) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

3) do protokołu załącza się również pisemną pracę ucznia i informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia, a w przypadku egzaminu o charakterze ćwiczeń praktycznych 

informację o wykonaniu tych ćwiczeń.  

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.  

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.  

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że 

te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane 

w klasie programowo wyższej.  
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§ 38 

Egzamin sprawdzający 

 

1. Uczeń lub jego rodzice lub prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora  szkoły, jeżeli uznają,  

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia 

ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:  

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;  

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, przy 

czym wyznaczony musi zostać nie później niż w terminie 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 zachowania:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 

komisji, 

b)  wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia  edukacyjne w danej klasie, 

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e)  przedstawiciel rady rodziców.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególne uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje 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. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.  

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  
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1) skład komisji; 

2) imię i nazwisko ucznia; 

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian; 

4) termin sprawdzianu; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

8. Z prac komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania sporządza się protokół  

zawierający:  

1) skład komisji; 

2) imię i nazwisko ucznia; 

3) termin posiedzenia komisji; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

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

przez dyrektora szkoły.  

11. Uczeń/rodzic lub prawny opiekun, także osoba (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad 

dzieckiem ma prawo do wnoszenia zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny zachowania nie 

później niż dwa dni od daty zakończenia zajęć edukacyjnych.  

 

§ 39 

 

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki 

 

1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone  w podstawie  

w odniesieniu do wybranych przedmiotów  nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy 

egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. 

2. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do 

niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

5. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.:języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. 

6. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych 

nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 

ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole  

w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

7. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów 

obowiązkowych, tj.:języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego 

przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 

8. Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie 

 przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.  

https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/
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9. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

1) pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 

2) drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 

3) trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin 

z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut. 

10. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych 

 wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz 

wynik na skali  centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. 

11. Rodzice ucznia lub prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem nie później niż do 30 września roku szkolnego,  w którym jest 

przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do 

egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych,  którego uczeń uczył się w szkole jako 

przedmiotu obowiązkowego. Osoby  pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.  

12. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu 

 przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych  z zakresu 

jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony  z egzaminu  

z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem  z przedmiotu najwyższego 

wyniku.  

13. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 

 niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie,  

o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(cudzoziemcy) przystępują do  egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach 

dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe  informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane 

w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o dostosowaniach. 

14. Do 31 sierpnia 2019 r. uczniowie klas gimnazjalnych w ostatnim roku nauki przystępują do 

egzaminu gimnazjalnego. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA 

 

§ 40 

 

1. Ocenę zachowania półroczną i roczną ustala się według następującej skali:  

1) wzorowe;  

2) bardzo dobre;  

3) dobre;  

4) poprawne;  

5) nieodpowiednie;  

6) naganne.  

 

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.  

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców lub 

prawnych opiekunów, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem 

o zasadach oceniania zachowania.  
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§ 41 

 

1. Poszczególnym ocenom przypisana jest określona ilość punktów przyznanych za określone 

zachowania i postawę ucznia, które są szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie – 

Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. 

2. Obowiązkiem wychowawcy i innych nauczycieli jest bieżące informowanie rodziców ucznia 

lub prawnych opiekunów, także osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad 

dzieckiem o jego zachowaniu w szkole.  

3. Uczeń jest zobowiązany do posiadania i noszenia do szkoły zeszytu do korespondencji, 

w którym rodzice lub prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem wpisują wszystkie usprawiedliwienia i zwolnienia z zajęć.  

4. Bieżące informacje o zachowaniu uczniów nauczyciele notują w zeszycie obserwacji 

zachowań uczniów danej klasy znajdującym się w dzienniku lekcyjnym.  

5. Wszyscy nauczyciele współpracują z wychowawcą klasy i ze sobą wzajemnie w zakresie  

podejmowania wszelkich działań wychowawczych, udzielają pomocy uczniom  

w kształtowaniu i rozwoju właściwych postaw, na bieżąco dzielą się swoimi spostrzeżeniami.  

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców lub prawnych opiekunów, także osób (podmiotów) 

sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem wychowawca powinien uzasadnić 

zaproponowaną ocenę zachowania. 

§ 42 

 

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

lub inne dysfunkcje, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 

zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej.  

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły  

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe 

obszary: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postepowanie 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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ROZDZIAŁ IX 

SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW LUB PRAWNYCH 

OPIEKUNÓW, TAKŻE OSOBY (PODMIOTY) SPRAWUJĄCE PIECZĘ ZASTĘPCZĄ 

NAD DZIECKIEM O WYNIKACH, POSTĘPACH I ZACHOWANIU UCZNIÓW 

 

§ 43 

 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem mają prawo do uzyskania informacji dotyczących osiągnięć i postępów ucznia. 

2. Rodzice lub prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem mogą uzyskać informacje o osiągnięciach ucznia w ciągu całego roku szkolnego  

u każdego nauczyciela w czasie konsultacji i zebrań rodziców. 

3. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić uczniom i rodzicom poprawione i ocenione prace 

kontrolne uczniów w czasie konsultacji indywidualnych, zebrań z rodzicami lub prawnymi 

opiekunami, także osobami (podmiotami) sprawującymi pieczę zastępczą nad dzieckiem lub 

w innym ustalonym terminie.  

4. Nauczyciel uzasadnia każdą wystawioną ocenę.  

5. Na początku roku szkolnego nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do poinformowania 

uczniów, ich rodziców lub prawnych opiekunów, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny 

klasyfikacyjnej. 

6. Wychowawca informuje o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania,  

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

o skutkach ustalenia nagannej oceny zachowania.  

7. Informacje przekazywane są bezpośrednio podczas zebrań klasowych i konsultacji 

indywidualnych lub pośrednio poprzez kontakt telefoniczny lub korespondencję pisemną. 

8. O przewidywanej na koniec półrocza lub roku szkolnego ocenie niedostatecznej uczniowie  

i rodzice lub prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem powiadamiani są przez wychowawcę na miesiąc przed klasyfikacją. 

Powiadomienie ma formę pisemną i jego odbiór jest potwierdzony podpisem wraz z datą 

otrzymania go. W przypadku braku możliwości kontaktu osobistego powiadomienie wysyłane 

jest na adres domowy listem poleconym.  

9. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca 

informuje uczniów oraz rodziców lub prawnych opiekunów, także osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem o przewidywanych dla  niego ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania.  

10. Ocena przewidywana nie jest jednoznaczna z oceną klasyfikacyjną.  

11. Rodzice lub prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem są zobowiązani podpisać pisemną informację o przewidywanych ocenach 

klasyfikacyjnych i osobiście lub za pośrednictwem ucznia zwrócić ją wychowawcy najpóźniej 

w ciągu trzech dni od momentu otrzymania jej.  

12. W przypadku, gdy punkt 11. jest niespełniony, rodzice lub prawni opiekunowie, także osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem nie mogą zgłaszać zastrzeżeń  

w sprawie ustalonych ocen klasyfikacyjnych.  
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13. Rodzicom lub prawnym opiekunom, także osobom (podmiotom) sprawującym pieczę 

zastępczą nad dzieckiem udostępnia się dokumentację będącą podstawą ocen (bez możliwości 

wykonywania kopii i tylko na terenie szkoły).   

 

ROZDZIAŁ X 

UCZNIOWIE SZKOŁY   

 

§ 44 

Przyjmowanie uczniów do szkoły 

 

1. Uczniów przyjmuje się do klas pierwszych po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

2. Do klasy pierwszej przyjmuje się uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły 

z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów, także osób 

(podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkoły, w tym termin składania 

dokumentów, określa właściwy Kurator Oświaty. 

 

§ 45 

 

Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu 

 

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. 

3. Szczegółowe warunki i zasady przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do 

szkoły publicznej innego typu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 

typu albo szkoły publicznej tego samego typu. 
 

§ 46 

Rekrutacja ucznia przybywającego z zagranicy 
 

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz 

przyjmowany do: 
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1) Publicznej szkoły, któremu ustalono obwód właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania ucznia na podstawie dokumentów; 

2) Publicznej szkoły, innego niż właściwe ze względu na miejsce zamieszkania ucznia- na 

podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

2. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje 

zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

3. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę,  

w razie potrzeby, w obecności nauczyciela. 

 

§ 47 

1. Za właściwą realizację obowiązku szkolnego odpowiada dyrektor szkoły. 

2. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

1) Dyrektor szkoły wysyła do rodziców lub prawnych opiekunów, także do osób 

(podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem: 

a) pisemne upomnienie zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku 

szkolnego, 

b) wezwanie do posłania dziecka do szkoły w wyznaczonym terminie, 

c) informację, że niespełnienie obowiązku szkolnego jest zagrożone skierowaniem sprawy 

na drogę postępowania egzekucyjnego. 

2) W przypadku niezastosowania się do określonego w upomnieniu terminu, dyrektor po 

upływie 7 dni  przesyła kopię upomnienia z dowodem doręczenia organowi 

prowadzącemu szkołę z wnioskiem o wszczęcie egzekucji administracyjnej. 

3) Jeżeli w dalszym ciągu uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego dyrektor szkoły zwraca 

się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Opocznie, Wydział Rodziny i Nieletnich o wgląd  

w sytuację rodzinną dziecka. 

§ 48 

 

1. Uczeń ma w prawo do:  

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

umysłowej; 

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

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, 

demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej; 

3) ochrony i poszanowania jego godności; 

4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym; 

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

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

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

w nauce; 

9) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego; 
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11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 

12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających w szkole; 

13) pomocy ze strony Rzecznika Praw Ucznia; 

14) do bezpłatnej informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki; 

15) do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 

ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 49 

 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia 

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy 

oddziału. 

2. Skarga może być także  wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły. 

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za 

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, 

poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. 

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazuje się niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub 

wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek. 

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się 

bez rozpatrzenia. 

7.  Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej  

o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy. 

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną  informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje 

również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które 

dekretowano skargę. 

11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie  najszybszym terminie. 

 

§ 50 

 

1 Uczeń ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w szkole zasad 

postępowania, a w szczególności: 

1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego 

udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

3) poszanowania mienia szkoły, które stanowi wspólną własność społeczności szkolnej; 

4) poszanowania mienia osób przebywających w szkole; 

5) poszanowania tradycji, symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych; 
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6) dbania o honor, dobre imię i poszanowanie tradycji szkolnych; 

7) dbania o własne życie i zdrowie poprzez podporządkowanie się zakazowi picia napojów 

zawierających alkohol, używania narkotyków i innych środków odurzających oraz palenia 

tytoniu; 

8) noszenia ustalonego odświętnego stroju szkolnego podczas uroczystości szkolnych; 

9) dbania o higienę osobistą; 

10) przedstawiania w terminie 14 dni, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na 

zajęciach edukacyjnych w formie: 

a) zaświadczenia lekarskiego, 

b) pisemnej informacji w zeszycie korespondencji o uzasadnionej przyczynie 

nieobecności. 

2. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych  

w celach osobistych tylko w czasie przerw. Niedozwolone jest nagrywanie lub inne 

dokumentowanie pracy szkoły i osób w niej przebywających bez zgody dyrektora lub 

wychowawcy albo nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

3. Uczeń jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrekcji 

szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a w szczególności: 

1) zachowania dyscypliny w sytuacjach typowych (lekcje, przerwy międzylekcyjne), a także 

nietypowych (uroczystości szkolne, wycieczki, wyjścia poza szkołę); 

2) wykonywania poleceń dyrektora, wychowawców i innych nauczycieli związanych  

z procesem dydaktyczno-wychowawczym; 

3) dbania o kulturę języka w kontaktach z kolegami i wszystkimi pracownikami   

szkoły; 

4) prezentowania postawy uczciwości, prawości i prawdomówności w kontaktach  

z pracownikami szkoły. 

4. Uczeń nie może: 

1) przynosić na teren szkoły materiałów niezgodnych z prawem, np. o tematyce 

pornograficznej i satanistycznej; przynosić narzędzi i przedmiotów zagrażających 

bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu swojemu i innych. (W przypadku stwierdzenia posiadania 

ich  na terenie szkoły przedmioty te zostaną odebrane i mogą być zwrócone tylko rodzicom 

lub prawnym opiekunom, także osobom (podmiotom) sprawującym pieczę zastępczą nad 

dzieckiem); 

2) opuszczać terenu szkoły w trakcie trwania zajęć. 

 

§ 51 

 

1. Uczeń może zostać wyróżniony lub nagrodzony za: 

1) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz zawodach sportowych 

organizowanych na szczeblu szkolnym i wyższym, tj. rejonowym, wojewódzkim  

i ogólnopolskim; 

2) uzyskanie najlepszych wyników w nauce; 

3) aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska; 

4) za wzorową postawę koleżeńską i kulturę osobistą; 

5) za umiejętność pokonywania własnych słabości i ograniczeń, dysfunkcji, barier. 

2. Wyróżnienia i nagrody: 
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1) pochwała lub wyróżnienie wychowawcy klasy; 

2) pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów na apelu szkolnym; 

3) list pochwalny dla rodziców lub prawnych opiekunów, także osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem wyróżniającego się ucznia; 

4) wpis na świadectwie rocznym; 

5) dyplom uznania za aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska; 

6) nagrody rzeczowe; 

7) tytuł najlepszego absolwenta, który otrzymał świadectwo ukończenia szkoły  

z wyróżnieniem, a na świadectwie końcowym miał średnią powyżej 5,0 i wzorowe 

zachowanie; 

8) tytuł najlepszego sportowca za szczególne osiągnięcia sportowe. 

3. Wyróżnienia i nagrody wymienione w ust. 2 z wyjątkiem pochwały i wyróżnienia 

wychowawcy klasy przyznaje dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej, rady 

rodziców, wychowawców i nauczycieli lub samorządu uczniowskiego. 

4. Dyrektor szkoły może nie przyznać nagrody uczniowi, którego zachowanie budzi 

zastrzeżenia. 

5. Informacje o udzielonych nagrodach gromadzi wychowawca klasy w dokumentacji szkolnej. 

6. Szkoła informuje rodziców lub prawnych opiekunów, także osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem o przyznanej nagrodzie. 

7. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,  

z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego. 

8. Uczniowi lub jego rodzicom/ prawnym opiekunom, także osobom (podmiotom) sprawującym 

pieczę zastępczą nad dzieckiem przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej 

nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć:  

1) sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice / prawni opiekunowie, 

także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczeń uzasadniają 

jego złożenie. 

2) w celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

a) wychowawca oddziału; 

b) opiekun samorządu uczniowskiego; 

c) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

d) przedstawiciel rady rodziców. 

3) komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją 

decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku 

równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału. 

4) o wyniku rozstrzygnięć,  wychowawca oddziału, powiadamia rodzica lub prawnego 

opiekuna, także osobę (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

§ 52 

 

1. Uczeń może być ukarany za: 

1) nieprzestrzeganie obowiązków szkolnych; 

2) nieprzestrzeganie zasad i norm życia społecznego, demoralizowanie; 
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3) palenie papierosów, picie alkoholu, posiadanie, rozprowadzanie i używanie narkotyków 

lub innych środków odurzających; 

4) utrudnianie nauczycielowi prowadzenia zajęć edukacyjnych; 

5) naruszanie nietykalności osobistej innych uczniów bądź psychiczne lub fizyczne znęcanie 

się nad nimi; 

6) arogancję, wulgarne słownictwo i niewłaściwe zachowanie wobec innych uczniów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

7) niszczenie mienia szkolnego lub własności innych; 

8) kradzież mienia szkolnego lub własności innych; 

9) wejście w kolizję z obowiązującym prawem; 

10) niewłaściwy strój i zachowanie na terenie szkoły; 

11) fałszowanie dokumentacji szkolnej, usprawiedliwień i zwolnień; 

12) narażanie innych na działanie przedmiotów i substancji niebezpiecznych (gazu, 

chemikaliów); 

13) bezpodstawne zaalarmowanie o zagrożeniu w budynku szkolnym, 

14) inne czyny niegodne ucznia. 

2. Rodzaje kar: 

1)  upomnienie przez nauczyciela, wychowawcę klasy w formie ustnej;  

2) nagana pisemna wychowawcy klasy 

3) upomnienie dyrektora szkoły w formie ustnej; 

4) upomnienie dyrektora szkoły na apelu; 

5) zawieszenie na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych zajęciach 

powadzonych w systemie pozalekcyjnym oraz w wycieczkach z wyjątkiem tych, podczas 

których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

6) obniżenie oceny zachowania - do najniższej włącznie, 

7) nagana dyrektora szkoły w formie pisemnej; 

8) przeniesienie do innej, równoległej klasy, 

9) wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innego szkoły 

3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być 

stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 

4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2  pkt 1 i 2, nakłada dyrektor. 

5. O nałożonej karze informuje się wychowawcę klasy i rodziców lub prawnych opiekunów, 

także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

6. W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą rady 

pedagogicznej i opinią samorządu uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora 

Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:  

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia; 

3) wchodzi w konflikt z prawem;  

4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na 

pozostałych uczniów; 

6) dokonuje kradzieży; 

7) demoralizuje innych uczniów; 
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8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

9) jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

7. Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 lat, gdy: 

1) w związku z uchylaniem się od realizacji obowiązku szkolnego jest nieklasyfikowany do 

egzaminów klasyfikacyjnego, bądź przystępuje i nadal nie uczęszcza do szkoły; 

2) wchodzi w konflikt z prawem; 

3) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na 

pozostałych uczniów;  

4) jest agresywny; 

5) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych; 

6) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego;  

7) poważnie zakłóca proces dydaktyczny w szkole przez wywoływanie awantur lub inne 

uniemożliwianie normalnej pracy w szkoły. 

8) Od nałożonych kar rodzice lub prawni opiekunowie, także osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem mogą złożyć odwołanie w ciągu 7 dni.  

9) Dyrektor przedstawia odwołanie na najbliższym zebraniu rady pedagogicznej. Decyzję  

o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu odwołania podejmuje rada pedagogiczna drogą 

głosowania. 

10) Tryb postępowania w przypadku odwołania się od kary: 

a) rozpatrzenie wniosku odwoławczego; 

b) przeanalizowanie zasadności kary w świetle przepisów prawa, w szczególności statutu; 

c) głosowanie; 

d) udzielenie niezwłocznie odpowiedzi o utrzymaniu bądź odwołaniu kary, udzielenie 

odpowiedzi pisemnej w terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia wniosku odwoławczego; 

e) odwołanie kary ogłasza uczniowi osoba (lub organ) orzekająca uprzednio udzielenie 

kary, w obecności tych samych osób.  

8. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (do 1 miesiąca), w przypadku gdy 

uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego, rady pedagogicznej lub rady rodziców. 

9. Od orzeczenia organów szkolnych rozpatrujących odwołanie przysługuje rodzicom ucznia 

lub prawnym opiekunom, także osobom (podmiotom) sprawującym pieczę zastępczą nad 

dzieckiem prawo odwołania się do właściwego organu nadrzędnego uprawnionego do 

rozstrzygnięcia sporu, o ile nie uwzględnia zasad formalno- prawnych zawartych  

w statucie. 

10. Orzeczenie organu nadzorującego jest ostateczne.  

 

§ 53 

Bezpieczeństwo uczniów na zajęciach 

 

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) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania; 

3) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia 

(dostrzeżone zagrożenie należy usunąć i zgłosić dyrektorowi szkoły); 

4) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów; 

5) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły; 

6) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, 

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia 

uczniów. 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby wezwać pogotowie 

ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować   w "rejestrze wypadków"). 

4. Uczniowie mogą opuszczać teren szkoły indywidualnie: 

1) w czasie trwania zajęć  tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą wychowawcy klasy 

a w razie jego nieobecności - dyrektora szkoły, za okazaniem pisemnego zwolnienia 

rodziców lub prawnych opiekunów, także osób (podmiotów) sprawujących pieczę 

zastępczą nad dzieckiem, którzy biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka  

w tym czasie; 

2) w razie złego samopoczucia lub choroby - po indywidualnym odbiorze dziecka przez 

jednego z rodziców lub prawnych opiekunów, także osoby (podmioty) sprawujące pieczę 

zastępczą nad dzieckiem. 

5. 1) Uczniowie na zajęciach mogą korzystać z Internetu. 

2) Szkoła zapewnia oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą 

stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów,  

a w szczególności: 

a) pornograficznych, 

b) eksponujących brutalność i przemoc, 

c) zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe,  

e) propagujące nienawiść i dyskryminację. 

 

6. W szkole działa koordynator d/s bezpieczeństwa wybrany spośród nauczycieli pracujących w 

szkole, którego zadaniem jest koordynowanie działań szkoły na rzecz bezpieczeństwa 

uczniów, a w szczególności: 

1) organizowanie pogadanek dla uczniów i rodziców lub prawnych opiekunów, także osób 

(podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem dotyczących bezpieczeństwa; 

2) zapoznawanie pracowników szkoły z procedurami interwencyjnymi; 

3) współpraca z Policją i innymi instytucjami wspomagającymi. 

 

§ 54. 

Dyżury nauczycielskie 

 

1. Nauczyciel pełni dyżur podczas przerw lekcyjnych według harmonogramu znajdującego się 

w pokoju nauczycielskim. Pierwszy dyżur rozpoczyna się na 10 minut przed pierwszymi 

zajęciami. 
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2. Nauczyciel podczas dyżuru: 

1) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, a w razie nieszczęśliwego wypadku udziela 

natychmiastowej pomocy, powiadamia dyrektora szkoły; 

2) rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie w czasie i miejscu wyznaczonym w planie 

dyżurów; 

3) dyżur pełni aktywnie, śledzi czynności uczniów, zwraca uwagę uczniom, aby nie biegali, 

nie hałasowali, nie popychali się, nie wychylali z okien, nie zaśmiecali podłóg, nie 

przebywali bez potrzeby w łazienkach, nie niszczyli roślin; 

4) odpowiada za stan urządzeń w miejscu dyżurów; 

5) pilnuje czystości; 

6) pełniąc dyżur w szatni, nauczyciel zwraca uwagę, aby uczniowie nie wchodzili do szatni 

bez wyraźnego powodu; 

7) w czasie nieobecności nauczyciela dyżurującego jego obowiązki przyjmuje nauczyciel, 

któremu powierzono zastępstwo; 

8) miejsce dyżuru może opuścić po zorganizowaniu zastępstwa. 

 

§ 55 

Bezpieczeństwo podczas zajęć sportowych 

 

1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami; 

2) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed 

lekcją; 

3) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów; 

4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach. 

2. Nauczyciel wychodzący z uczniami na pływalnię zobowiązany jest do: 

1) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły; 

2) sprawdzenia obecności; 

3) zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni; 

4) zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni; 

5) sprawdzenie obecności przed i po zajęciach; 

6) właściwego nadzoru w czasie powrotu do szkoły. 

 

§ 56 

Bezpieczeństwo uczniów na wycieczce i imprezach krajoznawczo- turystycznych 

 

1. Wszystkie zajęcia poza terenem szkoły oraz wycieczki mogą się odbywać każdorazowo za 

wiedzą i zgodą dyrektora szkoły: 

1) Nauczyciel (kierownik wycieczki) powinien przekazać dyrektorowi szkoły: 

a) harmonogram zajęcia/ wycieczki -  program; 

b) wypełnioną kartę wycieczki; 

c) listę uczestników;  

d) kierownika i opiekunów wycieczki.  

2. Dokumenty zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej 2 dni przed jej realizacją, 
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1) Nauczyciel organizujący zajęcia z klasą poza szkołą (wycieczki przedmiotowe) wpisuje 

wyjście do dziennika lekcyjnego – nie uzupełnia karty  wycieczki; 

2) Szkoła organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze zgodnie z ustalonym 

regulaminem: 

a) w wycieczce mogą brać udział uczniowie w stosunku, do których nie istnieją 

przeciwwskazania lekarskie; 

b) uczeń zostaje uczestnikiem wycieczki za pisemną zgodą rodziców lub prawnych 

opiekunów, także osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

c) wycieczkę organizuje się za zgodą dyrektora szkoły po zatwierdzeniu harmonogramu  

i opiekunów, 

d) opiekunowie wycieczki zobowiązani są sprawdzić stan liczbowy uczniów przed 

wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po 

przybyciu do punktu docelowego; 

e) zabrania się prowadzania wycieczek podczas burzy, śnieżycy gołoledzi; 

f) za organizację, przebieg wycieczki i bezpieczeństwo uczestników odpowiada 

kierownik i opiekunowie wycieczki; 

g) wycieczka zaczyna się i kończy w miejscu ustalonym przez kierownika wycieczki; 

h) opiekunowie wycieczki podpisują zobowiązanie o przyjęciu odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo powierzonej im grupy uczniów.   

 

ROZDZIAŁ XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 57 

1. Obsługę finansowo – księgową szkoły prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Sławnie. 

Finansowanie szkoły będącej jednostką organizacyjną gminy, odbywa się na zasadach 

określonych dla jednostek budżetowych.  

2. Szkoła dysponuje majątkiem przekazanym w trwały zarząd dla Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach – Decyzją Wójta Gminy Sławno  

z dnia 24 października 2006 roku Nr 72244/8/06 

3.  Na podstawie podjętej Uchwały nr XXXIII/257/17 Rady Gminy Sławno z dnia 30 marca 

2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego w Gminie Sławno, Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego  

w Szadkowicach zostało przekształcone w szkołę innego typu tj. Publiczną Szkołę 

Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach. Dotychczasowe gimnazjum 

zakończyło swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017r. a tym samym od 1 września 2017r. 

rozpoczęła działalność jako szkoła podstawowa. 

4. Na podstawie Uchwały nr XXXIX/300/17 Rady Gminy Sławno z dnia 31 sierpnia 2017r.  

w sprawie określenia przeznaczenia mienia Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza 

Wielkiego w Szadkowicach przekształconego z dniem 1 września 2017r. w ośmioletnią 

Publiczną Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach majątek 

pozostający w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego  

w Szadkowicach zostaje z dniem przekształcenia przekazany na cele edukacyjne w zarząd 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach. 

5. Szkoła jest jednostką budżetową. 


