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Podstawa prawna: 
USTAWY 

l . Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2016 r. póz. 1943, z późn. 

zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2016 r. póz. 60) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. póz. 59, z późn. zm.) 

- zmiana w Dz. U. 2017 r. póz. 949 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. póz. 1189) 

 

ROZPORZĄDZENIA 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U z 2017 

r. poz.356) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkól i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. póz. 649) 

3. Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. póz. 1646) 

4. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. 

z 2017 r. póz. 1591) 

5. Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. póz. 1643) 

6. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. poz.1616) 

7. Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. póz. 1656) 

8. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego 

programu lub toku nauki (Dz.U. z2017r.poz.1569) 



3 
 

9. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1578) 

10. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 

(Dz.U. z 2017 r. póz. 1611) 

11. Rozporządzenie MEN z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. póz. 170), zmiany: 12.04.2017 

(Dz.U.2017.794), 31.05.2017 (Dz.U.2017.1083) 

12. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

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

13. Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1580) 

14. Rozporządzenie MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. póz. 1534) 

15. Rozporządzenie MEN z 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz.U.2017 r. póz. 1147) 

16. Rozporządzenie MEN z l sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. póz. 1575) 

17. Rozporządzenie MEN z 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu 

seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości 

rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2017r. poz.1117) 
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Dział I 

INFORMACJE O PLACÓWCE 
 

Rozdział 1 

Informacje ogólne o Szkole Podstawowej w Biedrusku 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa w Biedrusku, zwana dalej „szkołą”,  jest publiczną ośmioletnią szkołą 

podstawową dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”.  

2. Szkoła nosi imię 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. 

3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Wojskowej 5 w Biedrusku. 

4. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich 

w Biedrusku. 

5. Organem prowadzącym jest Gmina Suchy Las. 

6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kurator Oświaty w Poznaniu. 

 

§ 2 

1. Szkoła pełni funkcje szkoły obwodowej dla uczniów zamieszkałych w obwodzie, którego 

granice ustalone są w uchwale Rady Gminy Suchy Las. 

2. Nauka w szkole jest bezpłatna. 

3. Szkoła jest jednostka budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 

Gminy Suchy Las. 

4. Szkoła prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Szkoła używa  pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Szkoła prowadzi dokumentację swej działalności i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

7. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 

dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te 

czynności określają odrębne przepisy. 

8. Szczegółowe ustalenia precyzuje Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkól i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. 

póz. 649) 
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§ 3 

1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 8 lat. 

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 

24 uczniów. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia 

zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie 

szkoły, Dyrektor szkoły po poinformowaniu klasowej Rady Rodziców dzieli dany 

oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 24.  

3. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale 

ponad liczbę 24 na wniosek klasowej Rady Rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego. Liczba uczniów w oddziale klas I-III może być zwiększona nie więcej niż 

o 2 uczniów.  

4. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona, 

w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.  

5. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą 

uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

6. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

1) biblioteki; 

2) świetlicy; 

3) stołówki; 

4) pływalni; 

5) boisk sportowych. 

 

§ 4 

1. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez 

uczniów i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne 

do audycji, widowiska, szkolnego przedstawienia teatralnego, lekcji otwartej itp. W tych 

sytuacjach zgodę na nagrywanie wydaje dyrektor szkoły. 

2. Budynek i teren szkoły objęty jest nadzorem kamer w celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań regulują odrębne 

przepisy. 

 

§ 5 
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W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. szkoła prowadzi oddziały 

gimnazjalne. 

 

Rozdział 2 

Misja i wizja szkoły, model absolwenta 

§ 6 

Misją Szkoły jest wspólna praca na sukces uczniów i satysfakcję rodziców, a wskaźnikiem jej 

są osiągnięcia dydaktyczne uczniów i ich postawy, kształtowane w toku edukacji. Priorytetem 

w Szkole jest zarówno zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, 

z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji, talentów, osobowości, jak 

i przygotowanie do dalszej edukacji i bycia świadomym, wrażliwym na potrzeby drugiego 

człowieka obywatelem. 

 

§ 7 

Szkoła respektuje tradycje lokalne i narodowe, jednocześnie czerpiąc z dorobku naukowego 

i kulturowego oraz nowych technologii. Wychowujemy i kształcimy swoich uczniów 

w oparciu o system wartości i zasady poszanowania drugiego człowieka. Uczymy postawy 

otwartości na świat, z jednoczesną dbałością o środowisko lokalne i jego kulturę. Każdy 

uczeń jest traktowany indywidualnie i ma możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę swoich 

możliwości psychofizycznych. Bezpieczeństwo uczniów jest dla nas priorytetem. 

Kształtujemy w młodych ludziach zamiłowanie do ponadczasowych wartości, takich jak 

prawda, dobro i piękno. 

 

§ 8 

Absolwent Szkoły jest wykształcony, odpowiedzialny i potrafi odnaleźć się w otaczającym 
świecie oraz: 
 

1) Rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju. 

2) Jest samodzielny i potrafi ponosić odpowiedzialność za własne decyzje. 

3) Potrafi zadbać o zdrowie swoje i innych. 

4) Jest wyposażony w umiejętności efektywnej komunikacji z innymi. 

5) Wykazuje się postawą otwartą i wrażliwą na potrzeby innych . 

6) Potrafi odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznościowych i internetu. 

7) Posiada świadomość swoich mocnych i słabych stron i potrafi nad nimi pracować. 

8) Jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka. 
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9) Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu. 

10) Potrafi współpracować z innymi.  

 

Dział II  

 Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji 
 

Rozdział 1.  

Cele i zadania szkoły    

§ 9 

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

wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte  w Programie  

Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego środowiska. 

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

indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. Rodzice 

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

wychowawczych i kształcenia dzieci. 

 

§ 10 

Głównymi celami szkoły są:  

1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;   

2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;  

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;  

4) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, 

na zasadach określonych w statucie; 

5) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na  dziecku, na  jego  

indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;   

6) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;   

7) kształtowanie u ucznia pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości 

w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;   
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8) poszanowanie godności ucznia, zapewnienie mu przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych 

warunków do nauki, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności  

oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

9) dbałość o to, aby uczeń mógł nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia 

świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do  różnych źródeł  informacji i możliwości 

korzystania z nich.   

  

§ 11 

Do zadań szkoły należy:  

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;  

2) zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach; 

3) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących 

potrzeb;  

4) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

5) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, 

emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz 

wolności światopoglądowej i wyznaniowej;  

6) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;  

7) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie nauczania;  

8) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;  

9) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych 

z zachowaniem zasad higieny psychicznej;  

10) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów;  

11) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;  

12) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach;  
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13) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;  

14) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom 

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;  

15) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania;  

16) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;  

17) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie; 

18) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;  

19) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności 

tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;  

20) zapewnienie opieki uczniom poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;  

21) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;  

22) współdziałanie  ze  środowiskiem  zewnętrznym, m.in.  policją,  stowarzyszeniami,  

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;  

23) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania dziedzictwa kulturowego - tradycji 

i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;  

24) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemów ochrony środowiska;  

25) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;  

26) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem  

technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;  

27) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru 

i wykorzystania mediów;  

28) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp  

do zasobów sieciowych w Internecie;  

29) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu  egzekucyjnym 

w administracji;  

30) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.  

 

Rozdział 2.   

Sposoby realizacji zadań szkoły   
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§ 12 

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w statucie, współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowawczych i kształcenia dzieci.  

 

§ 13 

W zakresie i na zasadach określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego szkoła 

realizuje edukację wczesnoszkolną w pierwszym etapie edukacyjnym, obejmującym klasy I – III 

oraz zajęcia edukacyjne w drugim etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV –VIII. 

 

§ 14 

1. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła realizuje szkolny zestaw programów 

nauczania, a poprzez to w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zaliczenia sprawdzianu 

końcowego, umożliwiającego dalsze kształcenie w szkole ponadpodstawowej; 

2) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół 

zainteresowań, imprez kulturalnych, imprez sportowych, olimpiad, konkursów;  

3) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniem treści 

programu nauczania. 

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

3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 15 

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

2. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych 

w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w statucie, 

dostosowanych do warunków szkoły i wieku uczniów; 

2) wskazuje alternatywy dla zagrożeń 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 podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

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

8) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły 

i środowiska; 

9) wdraża do dyscypliny i punktualności. 

 

§ 16 

1. Szkoła realizuje Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, uchwalony przez Radę 

Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców. 

2. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

1)    realizację przyjętego w Szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,   

2)    rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów,  

3)    realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy,  

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

rówieśnikami,  

5)    promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia,  

6)    prowadzenie profilaktyki stomatologicznej,  

7)    prowadzenie profilaktyki uzależnień.  

 

§ 17 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych przez 

szkołę możliwości. 

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny; 

2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad potrzebującymi takiej opieki 

uczniami. 

 

§ 18 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole sprawują:  

- podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia, 

- 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 dorosłe osoby, w szczególności rodzice. 
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3. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek określają odrębne przepisy. 

 

§ 19 

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć 

i możliwości kadrowe szkoły.  

2. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin 

dyżurów. 

 

§ 20 

1. Indywidualne formy opieki nad uczniem polegają w szczególności na: 

1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych szkoły, doraźnej lub stałej pomocy 

finansowej; 

2) występowaniu w razie potrzeby do organu prowadzącego o udzielenie pomocy 

w zakresie przekraczającym możliwości szkoły; 

3) zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego; 

4) udzielaniu organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług poradni psychologiczno-

pedagogicznej w szczególności w razie stwierdzenia zaistnienia podstaw 

do ewentualnego obniżenia wymagań edukacyjnych. 

2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt.1 przyznaje się na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach.  
 

§ 21 

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

prowadzących zajęcia edukacyjne w danym oddziale. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, w celu zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi powierzony oddział w ciągu 

całego etapu edukacyjnego. 

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy klasy podejmuje dyrektor 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

4. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu. 

 

§ 22 

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

z dotacji celowej MEN, są własnością szkoły.  
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2.  Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane  

w zasobach bibliotecznych. 

3. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane 

są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym. 

4. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku ich zwrotu 

do biblioteki. 

5. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki  

i materiały edukacyjne do biblioteki.   

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

edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę  klasy, szkoła żąda od rodziców 

ucznia odkupienia podręcznika lub materiału edukacyjnego. 

 

Rozdział 3. 

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

§ 23. 

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

uczniom, rodzicom i nauczycielom.  

2. Wszelkie  formy  świadczonej  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  szkole  są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny.  

 

§ 24. 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:  

1) diagnozowaniu środowiska ucznia;  

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia 

i umożliwianiu ich zaspokojenia;  

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 

przez ucznia;  

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;  

5) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;  

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci;  

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 
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wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,  u  którego  stwierdzono  specyficzne  trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;  

10)  wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

11)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

 

§ 25. 

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości 

psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

uczniów, wynikających z:  

1)  wybitnych uzdolnień;  

2)  niepełnosprawności;  

3)  zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4)  specyficznych trudności w uczeniu się;  

5)  zaburzeń komunikacji językowej;  

6)  choroby przewlekłej;  

7)  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

8)  rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;  

9)  zaniedbań środowiskowych;  

10)  trudności adaptacyjnych;  

11)  odmienności kulturowej.  

  

§ 26. 

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:  

 1)  nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;  

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

pedagogicznej, w szczególności:  

      a)  pedagog szkolny,  

      b) psycholog 

      c)  logopeda.  

2. Szczegółowe zadania specjalistów określa Rozporządzenie MEN  z 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)  
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§ 27. 

Formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego 

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

1)  dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb;  

2)  rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki 

nauczania; 

3)  indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4)  dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna świadczona jest również w formach 

zorganizowanych. Są to:  

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

3) zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, 

4) zajęcia logopedyczne, 

5) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym,  

6) zajęcia rewalidacyjne. 

3. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej: 

1) porady i konsultacje dla uczniów, udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, 

2) porady i konsultacje dla rodziców, udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego 

oraz wychowawców klas, 

3) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia  dla  nauczycieli.   

 

§ 28. 

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

1)  dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;  

2)   dostosowaniu  poziomu  wymagań  edukacyjnych  do  możliwości  percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia;  

3)  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

ucznia.  

2. Szczegółowe zalecenia precyzuje Rozporządzenie MEN  z 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591) 
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§ 29. 

Praca z uczniem zdolnym 

1. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami 

i uzdolnieniami uczniów. 

2. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:  

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

2) wspieranie emocjonalne uczniów,  kształtowanie w wychowankach adekwatnej  

samooceny i wiary w siebie;  

3) stymulowanie rozwoju oraz wyzwalanie potencjału  twórczego uczniów;  

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

 

§ 30. 

1. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy ustala dyrektor szkoły.  

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

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy przekazuje 

powyższą informację na spotkaniu z rodzicem, zaś  rodzic własnoręcznym podpisem 

potwierdza otrzymanie informacji.   

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

swojemu dziecku. 

 

Rozdział 4. 

Organizacja nauczania i opieki uczniom niepełnosprawnym i niedostosowanym 

społecznie 

§ 31. 

1. Uczniów, posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie 

kształcenia specjalnego, obejmuje się kształceniem specjalnym. 

2. Szczegółowe zalecenia precyzuje Rozporządzenie MEN  z 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578). 

 

Rozdział 5. 
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Nauczanie indywidualne 

§ 32. 

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

do szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Szczegółowe zalecenia precyzuje Rozporządzenie MEN  z 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. poz.1616) oraz 

Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. póz. 1656) 

 

Rozdział 6. 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 

§ 33. 

1. Wybitnie uzdolnionym uczniom szkoła stwarza możliwość podjęcia indywidualnego toku 

nauki lub realizacji indywidualnego programu nauki. 

2. Szczegółowe zalecenia precyzuje Rozporządzenie MEN  z 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie 

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2017 r. poz.1569). 
 

Dział III  

 Organy szkoły i ich kompetencje 
Rozdział 1. 

Organy szkoły 

§ 34. 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców, 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Każdy z organów wymienionych w § 30 ust. 1. działa zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty. Organy te funkcjonują według odrębnych, uchwalonych przez nie regulaminów, 

które nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 
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3. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 

planowanej i prowadzonej działalności. 

 

Rozdział 2. 

Dyrektor szkoły 

§ 35. 

Ogólny  zakres  kompetencji,  zadań  i  obowiązków  dyrektora  szkoły  określa  ustawa                    

o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe. 

 

§ 36. 

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego  organ prowadzący szkołę. 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

 

§ 37 

1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

szkoły. 

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji  

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły. 

3. Kompetencje dyrektora szkoły podstawowej: 

1) Reprezentuje szkołę na zewnątrz; 

2) Sprawuje opiekę  nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3) Odpowiada za właściwą organizację i  przebieg sprawdzianu zewnętrznego, 

przeprowadzanego w szkole; 

4) Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

5) Awansuje nauczycieli ze stopnia nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela 

kontraktowego; 

6) Sprawuje bezpośredni nadzór nad rozwojem zawodowym nauczycieli i wspomaga 

nauczycieli w rozwoju zawodowym; 

7) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły 

podstawowej; 
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8) Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców wg odrębnych 

przepisów; 

9) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

10) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji; 

11) Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa; 

o wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

który w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z prawem; decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczna; 

12) Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej; 

13) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie  

z odrębnymi przepisami; 

14) Przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły; 

15) Dysponuje środkami finansowymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie; 

16) Opracowuje arkusz organizacyjny; 

17) Dba o powierzone mienie; 

18) Wydaje polecenia służbowe; 

19) Dokonuje oceny pracy nauczycieli; 

20) Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela"; 

21) Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne  

w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą  

i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego; 

22) Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną z Samorządem Uczniowskim; 

23) Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami szkoły; 

24) Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów; 

25) Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków  

określonych odrębnymi przepisami; 

26) Wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania 

przedszkolnego poza szkołą; 

27)  powołuje  komisje  do  przeprowadzania  egzaminów  poprawkowych,  

klasyfikacyjnych  i sprawdzających; 

28) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych,  klasyfikacyjnych  i sprawdzających; 
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29)  wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych 

przepisach dni wolne od zajęć; 

30) Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
 

                                                           § 38 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

        i pracowników niebędących nauczycielami. 

2. W zakresie, o którym mowa w ust.1, dyrektor w szczególności: 

1) Decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) Decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom szkoły; 

3) Decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

4) Określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników 

Szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu pracy po zapewnieniu ku temu niezbędnych 

warunków; 

5) Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym 

odrębnymi przepisami, a w szczególności: 

a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,  

b) ustala: 

     - zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia dodatku     

        motywacyjnego, który jest przyznawany zgodnie z regulaminem gminnym, 

     - regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły, 

     - regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

     - plan urlopów pracowników szkoły niebędących nauczycielami; 

6) Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym 

regulaminem. 
 

§ 39 

Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz oraz – w sprawach wynikających z ustawy 

– organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 
 

§ 40 
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1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady  Pedagogicznej. 

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia 

Regulaminu Rady Pedagogicznej.  
 

§ 41 

1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami  

i organami Samorządu Uczniowskiego. 

2. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych 

z podmiotami, o których mowa w ust. 1 – w szczególności: 

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje 

o działalności szkoły; 

2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy 

szkoły; 

3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności edukacyjnej szkoły. 

 

Rozdział 3 

Inne stanowiska kierownicze 

§ 42 

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego dyrektor po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego szkołę oraz Rady Pedagogicznej. 

 

§ 43 

1. Do zakresu działań wicedyrektora należy: 

1) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności; 

2) wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora w zakresie kierowania i nadzorowania  

    pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej. 

2. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa dyrektor, powierzając to 

stanowisko. 

 

Rozdział 4 

Rada Pedagogiczna 

§ 44 
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1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

2. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać udział inne osoby 

zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor. 

4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony 

przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia: 

1. sposób przygotowania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń Rady 

Pedagogicznej; 

2. wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej; 

3. kompetencje przewodniczącego Rady Pedagogicznej; 

4. zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób niebędących 

członkami tego organu Szkoły. 

 

§ 45 

1. Kompetencje  Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna: 

1) Zatwierdza plany pracy szkoły; 

2) Podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie 

z funkcji dyrektora lub wicedyrektora; 

6) Deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora; 

7) Opiniuje organizację pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych 

i pozalekcyjnych; 

8) Opiniuje projekt planu finansowego szkoły; 

9) Opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

10) Opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, wyróżnień, nagród; 

11) Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki; 

12) Przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 
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2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są  

protokołowane. 

4. Nauczyciele i wszyscy biorący udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej są zobowiązani  

do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej spraw, które mogą  

naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

5. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Zespole  Szkół w Biedrusku jest kolegialnym 

organem szkoły w zakresie realizacji zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki. W skład 

rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół.  

6. Dyrektor Szkoły wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, podjętych przez 

Radę Pedagogiczną. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 

z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

7. Uchwały  Rady Pedagogicznej powinny mieć charakter aktu prawnego. 

 

Rozdział 5 

Rada Rodziców 

§ 46 

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w poprzednim punkcie, jednego ucznia reprezentuje jeden 

rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności: 

a)  wewnętrzną  strukturę i tryb pracy rady, 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów. 
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5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą ustalając zakres współpracy. 

6. Rada Rodziców występuje do Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły i innych organów 

szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty. 

 

§ 47 

Do kompetencji  Rady Rodziców należy: 

1) Uchwalanie  w porozumieniu z Rada Pedagogiczną programu wychowawczego, który 

obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 

uczniów  realizowanego przez nauczycieli; 

2) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki 

dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców; 

3) Opiniowanie  programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania szkoły; 

4) Z własnej inicjatywy ocenianie sytuacji oraz stanu szkoły lub placówki i 

występowanie z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego 

szkołę lub placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w 

sprawach organizacji zajęć, takich jak dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia 

prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

5) Opiniowanie  projektu planu finansowego  szkoły składanego  przez dyrektora; 

6) Pozyskiwanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły; 

7) Współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku; 

8) Delegowanie dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły. 

 

§ 48 

1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska      

porozumienia z Rada Pedagogiczną w sprawie Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem 
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sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje 

do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

2. Oddziałowe Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres 

współpracy.  

3. W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania 

tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 

 
Rozdział 6 

Samorząd Uczniowski 

§ 49 

Wszyscy uczniowie z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski. 
 

§ 50 

1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły. 

2. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 

1)  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego; 

2)  Wiceprzewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec 

organów Szkoły. 

 

§ 51 

1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu uczniowskiego określa Regulamin 

Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, 

tajnym i powszechnym.  

2. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz 

wprowadzania w nim zmian zapewnia w porozumieniu z dyrektorem, opiekun Samorządu 

Uczniowskiego.  

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem. 

 

§ 52 

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki 

działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.  
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§ 53 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących takich 

podstawowych praw uczniów jak : 

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

i stawianymi wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo do wydawania i redagowania własnej gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

2. Samorząd Uczniowski ponadto wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela, jeśli 

o opinię taką wystąpi dyrektor. 

 

Rozdział 7 

Zasady współpracy organów Szkoły i sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy nimi 

§ 54 

Zasady współpracy organów szkoły.  

1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach 

swoich kompetencji.  

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 

dyrektorowi szkoły.  

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się 

do realizacji konkretnych zadań,  proponując swoją opinię lub stanowisko w danej  

sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.  

 

§ 55. 
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1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci.  

2. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:  

1) znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, 

programu wychowawczego szkoły;  

2) zgłaszania do Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego swoich 

propozycji;  

3) współudziału w pracy wychowawczej;  

4) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym;  

5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 

przeprowadzania egzaminów; przepisy te są omawiane na pierwszym zebraniu rodziców  

i w przypadkach wymagających ich znajomości;  

6) uzyskiwania na  informacji temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów 

w nauce i przyczyn trudności; uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań  

z rodzicami, indywidualnych spotkań z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu  

spotkania, telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem e-dziennika;  

7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka  

- porad udziela wychowawca, pedagog i psycholog szkolny;  

8) wyrażania opinii  na  temat  pracy  szkoły. 

3. Rodzice mają obowiązek:  

1)  dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;  

2)  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;  

3)  interesowania się postępami dziecka w nauce i jego frekwencją;  

4)  zaopatrzenia dziecka w niezbędne przybory szkolne;  

5)  zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych;  

6)  przeglądania zeszytów swoich dzieci, zachęcania do starannego ich prowadzenia,  

7)  dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;  

8)  dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;  

9)  interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;  

10)  współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, 

trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;  

11)  pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;  
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12)  uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny 

harmonogramem zebrań.  

 

§ 56. 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły. 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:   

1)  prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy 

do dyrektora szkoły;  

2)  przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;  

3)  dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu;  

4)  o  swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.  

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany 

jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego 

przedstawiciela do pracy w zespole.  

3. Zespół  Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w  drodze 

głosowania.  

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu 

prowadzącego.  

 

 

Dział IV 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 
Rozdział 1 

Planowanie działalności szkoły 

§ 57 
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1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest jeden 

rok szkolny. 

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

letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego. 

 

§ 58 

Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią, ustalane przez 

dyrektora i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną : 

1) szkolny plan nauczania; 

2) arkusz organizacji pracy szkoły; 

3) tygodniowy rozkład zajęć. 

 

§ 59 

Szkolny plan nauczania ustala się dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego 

roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora, 

na podstawie ramowego planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach.  

 

§ 60 

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

pracy szkoły, opracowany najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie 

szkolnego planu nauczania oraz z uwzględnieniem planu finansowego szkoły. 

2. Arkusz organizacji pracy opiniuje Kuratorium Oświaty, a zatwierdza organ prowadzący. 

3. W arkuszu organizacji pracy Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.  
 

§ 61 

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.  

 

§ 62 

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy. 
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Rozdział 2 

Podstawowe formy działalności edukacyjnej 

§ 63 

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

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć 

edukacyjnych, nie jednak dłuższy niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując 

ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.  

4. W czasie trwania zajęć organizuje się przerwy międzylekcyjne – dziesięciominutowe 

i tzw. duże przerwy - dwie  piętnastominutowe.  

5. W klasach I –III czas trwania poszczególnych zajęć ustala nauczyciel prowadzący te 

zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie 

zajęć.  

 

§ 64 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział liczący nie więcej niż 24 

uczniów ze względu na trudne warunki lokalowe szkoły. W oddziałach I- III do 25 

uczniów a w uzasadnionych przypadkach podyktowanych trudnymi warunkami 

lokalowymi mniej po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym. 

2. Oddziały są dzielone na grupy: 

a) na zajęciach z języków obcych i informatyki, jeżeli oddział liczy powyżej 24 uczniów 

– w każdym przypadku, 

b) na innych zajęciach, jeżeli oddział liczy mniej niż 24 uczniów – w miarę posiadanych 

przez szkołę środków i za zgodą organu prowadzącego.  

3. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach 

liczących od 12 do 26 uczniów. 

 

§ 65 

1. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach edukacji 

wczesnoszkolnej, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia 

nadobowiązkowe (dodatkowe) mogą być prowadzone poza systemem klasowo – 

lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także 

podczas wycieczek i wyjazdów.  
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2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane lub współorganizowane w ramach 

posiadanych przez szkołę środków finansowych. 

 

§ 66 

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

kół i zespołów zainteresowań. 

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

projektu listy przez Radę Pedagogiczną. 

 

Rozdział 3 

Organizacja zajęć religii/etyki 

§ 67 

1. Na życzenie rodziców szkoła organizuje uczniom naukę religii/etyki zgodnie 

z Rozporządzeniem MEN z 7 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1147). 

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

oświadczenia. Oświadczenie to jest ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być 

także zmienione.   

3. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach religii i etyki, w jednym lub w żadnym z tych zajęć.  

4. W przypadku, gdy uczeń uczestniczy w obu rodzajach zajęć, na świadectwie i na arkuszu 

ocen umieszcza się oceny zarówno z religii, jak i z etyki. 

5. Lekcje etyki mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub 

międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na  te  zajęcia  

będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu  

prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę etyki w formie zajęć 

międzyszkolnych.  

 

Rozdział 4 

Zasady zwalniania ucznia z zajęć 

§ 68 

1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:  

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

wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica,  
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zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania 

fizycznego na czas  określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć 

w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania 

fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  

2)  W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości 

uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania 

ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na 

zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba że rodzice ucznia złożą oświadczenie o 

zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego  (zwolnienia z 

pierwszych i ostatnich lekcji  w  planie  zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania 

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

  

§ 69. 

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

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

kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalnia do końca 

danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka 

nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

  

§ 70. 

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji  

administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie 

obowiązku szkolnego poza szkołą.  

 

Rozdział 5 

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki 

§ 71 

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Najważniejszym dokumentem jest dziennik papierowy, osobny dla każdego oddziału. 

3. Każdy wychowawca prowadzi ponadto zeszyt wychowawcy klasy. 
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4. Inne zajęcia, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, odnotowywane są 

w dziennikach zajęć dodatkowych. 

5. W  szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim 

związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną Vulcan, współpracującą ze szkołą. 

6. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych 

na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę 

dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji  

i  przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych.   

7. Szczegółowe zalecenia precyzuje Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. póz. 1646) 

 

Rozdział 6 

Świetlica szkolna 

§ 72 

Organizacja pracy świetlicy 

1. Szkoła prowadzi świetlicę.  

2. Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą sprawującą opiekę nad uczniami klas 

młodszych. Doraźnie ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły. Korzystanie 

ze świetlicy jest nieodpłatne.  

3. Godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do planu lekcji uczniów klas I – III. 

4. W świetlicy jest zatrudniony jeden wychowawca w pełnym wymiarze godzin. Grupa 

wychowawcza liczy nie więcej niż 25 uczniów.  

5. Jeżeli w świetlicy jest zatrudniona więcej niż jedna osoba, w świetlicy tworzy się 

stanowisko kierownika świetlicy.  

6. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem świetlicy, który 

uwzględnia warunki wszechstronnego rozwoju ucznia.  

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

zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.  

8. Kwalifikacji i  przyjmowania uczniów do świetlicy dokonują wyznaczeni pracownicy 

świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem. 

9.  Dzieci uczęszczające do świetlicy są odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) 

osobiście lub przez osoby upoważnione.  
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10. W  przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia 

określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala  się  

na samodzielny powrót ucznia do domu. 

 

§ 73 

1. Do zadań świetlicy należy:  

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;  

2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;  

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie 

nawyków higieny;  

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;  

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

6) wyrabianie u uczniów samodzielności;  

7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,  

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;  

 
Rozdział 7 

Stołówka szkolna 

§ 72 

1. Szkoła prowadzi stołówkę i zapewnia uczniom spożycie mleka lub ciepłego napoju – 

herbaty.  

2. Uczniowie korzystający z napoju wnoszą opłaty w wysokości pokrywającej koszty 

surowca. Kalkulację opłat ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. 

Zbiórkę środków finansowych prowadzi wychowawca świetlicy. 

3. W stołówce istnieje możliwość zakupu wody i napojów niegazowanych oraz kanapek 

przygotowanych przez firmę zewnętrzną w cenie ustalonej przez ww. firmę. 

4. Uczniowie mają możliwość zakupu obiadów dostarczanych przez firmę zewnętrzną 

na zasadzie cateringu w cenie skalkulowanej przez ww. firmę. 

 

Rozdział 8 

Biblioteka szkolna 

§ 75 
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Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu 

wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie. 

 

§ 76 

1. Z biblioteki mogą korzystać: 

1) uczniowie; 

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły; 

3) rodzice; 

4) inne osoby za zgodą dyrektora. 

2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. 

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel  bibliotekarz. 

4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów; 

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

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów. 

5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do ich zbiorów podczas zajęć lekcyjnych  

i po ich zakończeniu. 

6. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. 

 

§ 77 

1.  Organizacja biblioteki: 

     1) Biblioteka szkolna mieści się w samodzielnym pomieszczeniu, w którym 

zorganizowana jest wypożyczalnia łącznie z magazynem bibliotecznym i czytelnia; 

 2) Czytelnia wyposażona jest w stoliki i krzesła dla czytelników, w księgozbiór podręczny 

         i czasopisma; 

 3) Gromadzone zbiory biblioteki szkolnej są adekwatne do jej programu dydaktyczno- 

    wychowawczego zgodnego z programem dydaktyczno-wychowawczym  szkoły  

    oraz z podstawą kształcenia ogólnego. 

 4)  Niezbędne dla uczniów szkoły podstawowej są następujące materiały biblioteczne: 

       a) podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej (encyklopedie , słowniki, 

        leksykony, informatory, poradniki, przewodniki, kalendarze, atlasy, teksty  

            źródłowe), 
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  b) lektury obowiązkowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów, 

 c) podręczniki szkolne aktualnie obowiązujące, 

 d) publikacje popularnonaukowe rozwijające różnorodne zainteresowania uczniów, 

 e) materiały dotyczące historii szkoły i regionu, 

 f) najcenniejsze pozycje literatury pięknej z zakresu klasyki dawnej i współczesnej, 

 g) wydawnictwa albumowe z zakresu sztuki, 

 h) czasopisma dla dzieci i młodzieży, 

 i) z materiałów niepiśmiennych: atlasy, filmy dydaktyczne, foliogramy, fotografie,  

    fotokopie, materiały ikonograficzne; 

 6) Zbiory materiałów bibliotecznych winny być skatalogowane; 

 7) Dla racjonalnego korzystania ze zbiorów biblioteki konieczny jest katalog rzeczowy  

i alfabetyczny. 

 

§ 78 

Zadania bibliotekarza 

1. Bibliotekarz wypełnia zadania w zakresie prac pedagogicznych : 

    1) Obsługę czytelników - udostępnianie zbiorów z wypożyczalni, dyżur w czytelni, zajęcia 

z zespołem czytelników, prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego w liczbie  

1 godzina rocznie dla każdej klasy; 

    2) Prace techniczne: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz czynności           

o charakterze administracyjnym;. 

 3) Przygotowanie warsztatu do prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej. 

2. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi systematycznie dokumentację biblioteki szkolnej, księgi 

inwentarzowe i rejestry ubytków,  karty wypożyczeń, dziennik nauczyciela bibliotekarza. 

3. Bibliotekarz opracowuje roczne plany pracy oraz sprawozdania, a także - na życzenie 

dyrektora szkoły - informacje o bieżącym stanie czytelnictwa i ważniejszych pracach 

biblioteki. 

4. Zadaniem bibliotekarza jest przygotowanie planu gromadzenia zbiorów oraz planu zakupu. 

Plan ten opiniuje Rada Pedagogiczna, a akceptuje dyrektor szkoły. 

 

 

Dział V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
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Rozdział 1 

Zagadnienia podstawowe 

§ 79 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych,  

technicznych i pracowników obsługi.  

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

 

§ 80 

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania 

określają odrębne przepisy.  

 

Rozdział 2 

Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne 

§ 81 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także o szanowanie 

godności osobistej uczniów. 

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz 

sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.  

 

§ 82 

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

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim: 

1) Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach 

określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;  

2) Zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez: 

a) realizację zatwierdzonych przez dyrektora Szkoły programów nauczania, 

zaopiniowanych przez zespół przedmiotowy, 

b) stosowanie właściwych metod nauczania, 

c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, 

d) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć, 
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e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji pedagogicznej; 

3) Dba o pomoce edukacyjne i sprzęt szkolny; 

4) Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

5) Udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu 

o rozpoznane potrzeby uczniów, 

6)  Dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

7) Realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, uwzględniające potrzeby 

i zainteresowania uczniów, 

8)  Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej,  

9) Wdraża uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia;  

10)  Kształtuje u uczniów postawy moralne i obywatelskie zgodnie z ideami demokracji, 

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

3. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje 

lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 

4. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, 

w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić 

pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych. Upoważniony przez dyrektora 

szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących 

na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie 

dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora. 

5. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora 

szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa 

lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

 

§ 83 

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

 

§ 84 

Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także doskonalenia umiejętności 

dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:  

a) pracę własną, 
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b) udział w pracach zespołów nauczycielskich, 

c) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.  

 

§ 85 

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli 

określają odrębne przepisy.  
 

§ 86 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy, 

a nauczyciele danego przedmiotu edukacyjnego lub nauczyciele grupy przedmiotów 

pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy. 

2. Pracą poszczególnych zespołów, o których mowa w ust.1, kieruje powołany przez 

dyrektora przewodniczący zespołu.  

3. Zespół oddziałowy i przedmiotowy pracują według planu sporządzonego na dany rok 

szkolny, zgodnie z ustaleniami planu pracy szkoły. 

4. Cele i zadania zespołu oddziałowego i przedmiotowego obejmują w szczególności: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla ustalenia szkolnego zestawu programów 

nauczania, uzgadniania sposobów realizacji tych programów oraz korelowania treści 

nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole lub proponowanych do realizacji 

w szkole innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 

 
Rozdział 3 

Zakres działań wychowawcy 

§ 87 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami:  

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego edukacji 

oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
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2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia, 

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami : 

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, 

c) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów, 

d) współdziała z nauczycielami uczącymi w 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 napotkanych trudności i 

niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki, 

e) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu: 

- poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 

- współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich 

działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców 

pomocy w swoich działaniach, 

- włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, 

f) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, 

oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

3. Organizację i formy udzielania na terenie szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt. f, 

określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy pedagogicznej 

i psychologicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN. 

 

§ 88 

1. Wychowawca organizuje spotkania z rodzicami. 

2. O terminie spotkań decyduje dyrektor szkoły i jest on z reguły wspólny dla wszystkich 

klas w szkole.  
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3. Informację o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty 

co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem. 

4. W spotkaniach z rodzicami mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący nauczycielami. 

 

§ 89 

1. Wychowawcy i nauczyciele mogą zajęcia prowadzić poza terenem szkoły tylko za zgodą 

dyrektora szkoły. 

2. Opiekę  nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły sprawują nauczyciele 

prowadzący zajęcia i towarzyszący im rodzice. 

3. Za zorganizowanie wycieczki, jej prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo dzieci 

odpowiedzialny jest nauczyciel będący kierownikiem wycieczki. Kierownik wycieczki  

ma prawo podejmować decyzje obowiązujące wszystkich uczestników wycieczki. Jest 

przełożonym innych opiekunów wycieczki. 

4. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem lokalnej, w granicach Biedruska) oraz w imprezie 

turystycznej i sportowej – kierownik musi uzyskać zgodę rodziców dzieci. 

5. Wszystkie wycieczki i wyjazdy (z wyjątkiem lokalnej) wymagają wypełnienia „Karty 

wycieczki” zawierającej harmonogram, listę uczniów i oświadczenie o odpowiedzialności 

opiekunów. Złożenie należnej dokumentacji u dyrektora szkoły musi nastąpić na 3 dni 

przed planowaną wycieczką .  

 

Rozdział 4 

Zakres działań pedagoga szkolnego 

§ 90 

1. Do zakresu działań pedagoga szkolnego należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych 

uczniów; 

2) udzielanie indywidualnej  i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego 

uczniom; 

3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów; 

4) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne; 

5) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach 

poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym 

i resocjalizacyjnym; 



44 
 

6) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

w wychowywaniu własnych dzieci; 

7) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy 

z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze; 

8) udzielanie porad wychowawcom opracowującym Karty Indywidualnych Potrzeb 

Ucznia i Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne;  

9) organizowanie zebrań zespołów ds. uczniów ze Specjalnymi Potrzebami 

Edukacyjnymi;  

10) przechowywanie dokumentów dotyczących uczniów ze Specjalnymi Potrzebami 

Edukacyjnymi. 

2. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, obejmujący także 

zasady współdziałania Szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zatwierdzany 

przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy. 

4. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w innych 

przepisach. 

 

§ 91 

1. W ramach swoich zadań pedagog szkolny ściśle współpracuje z właściwą miejscowo 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szczególnie w indywidualnych przypadkach 

uczniów, którym udzielanie pomocy przez poradnię ocenia jako niezbędne.  

2. Za zgoda dyrektora pedagog szkolny może współpracować w realizacji swoich zadań 

z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom 

i rodzicom.  

3. Do uprawnień pedagoga szkolnego należy ponadto w szczególności: 

1) przeprowadzenie wywiadów środowiskowych; 

2) korzystanie dokumentów pozostających w gestii Szkoły; 

3) współdziałanie z odpowiednimi placówkami oświatowymi, organami sądowymi, 

policją i innymi podmiotami, zwłaszcza jeżeli stan zagrożenia dobra ucznia uzasadnia 

takie współdziałanie.  

 

Rozdział 5 

Zakres działań psychologa szkolnego 

§ 92 
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Do zakresu działań psychologa szkolnego należy w szczególności: 

1. Dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej  

przeprowadzanymi badaniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.  

2. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności 

wychowawczych.  

3. Udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i gromadzeniu 

informacji o uczniu. 

4. Współudział w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze dydaktycznej, opiekuńczej 

i wychowawczej.  

5. Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.  

6. Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.  

7. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli. 

a) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, 

określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań 

profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i 

nauczycieli.  

W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej 

 Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających 

się na tle niepowodzeń szkolnych.  

b) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia, 

c) Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi 

lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych wzmocnień.  

d) Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów 

rodzinnych.  

e) Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach 

z rówieśnikami i w danym środowisku.  

f) Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.  

g) Przeprowadzanie indywidualnej terapii psychologicznej. 

 

 

Rozdział 6 
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Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom 

§ 93 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi 

sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany: 

1) skrupulatnie stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać 

wymagane szkolenia z tego zakresu; 

2)  przestrzegać regulaminu dyżurów oraz regulaminów dotyczących korzystania 

z pracowni, boisk i hali sportowej. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:   

1)  punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym  jego 

nadzorowi;  

2)  aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych  norm.  W szczególności reagować na niebezpieczne,  

zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania. Nauczyciel nie może zajmować się  

sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami oraz 

czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;  

3)  egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;  

4)  niedopuszczania do palenia papierosów, zażywania jakichkolwiek używek;  

5)  natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 

działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz 

zabezpieczenia miejsca wypadku.  

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa 

i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły lub wicedyrektora. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do: 

1) niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone 

opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 

2) zaznajomienia uczniów przed dopuszczeniem do zajęć z urządzeniami technicznymi 

i w pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę 

pracy przy wykonywaniu czynności na takim stanowisku. Rozpoczęcie zajęć może  

nastąpić po sprawdzeniu  i  upewnieniu  się  przez  prowadzącego  zajęcia,  iż  stan  

urządzeń  technicznych, instalacji  elektrycznej,  a  także  inne  warunki  środowiska  

pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów; 
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3) nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których 

mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia 

dla bezpieczeństwa.  

6. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:  

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;  

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;  

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;  

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia. 

7.  Wychowawcy klas są zobowiązani cyklicznie przeprowadzać pogadanki: 

1) „Bezpieczna droga do szkoły”, 

2) „Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych i przerw, na korytarzach i boiskach” 

3) „Bezpieczne ferie (zakaz używania środków pirotechnicznych)”, 

4) „Bezpieczne wakacje – zasady bezpiecznego wypoczynku w górach, nad wodą, 

w domu”. 

 

Dział VI   

Uczniowie szkoły 
Rozdział 1.   

 Obowiązek szkolny 

§ 94 

Zasady spełniania obowiązku szkolnego precyzuje Ustawa z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty  (Dz.U. z 2016 r. póz. 1943, z późn. zm.). 

 

§ 95 
Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność 

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

w szkole podstawowej.  

  

§ 96 

Rodzice  dziecka  podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:  

1) dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;  

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;  

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.  

 



48 
 

Rozdział 2.   

 Zasady rekrutacji 

§ 97 

Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  

 

§ 98 

1. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje dyrektor. 

2. Do szkoły przyjmuje się: 

1)  z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

2)  na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej  

     klasie są miejsca. 

3. Przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, wymaga 

zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko.  

4. Postępowanie  rekrutacyjne  do  szkoły  przeprowadza  komisja  rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły. 

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego:   

1)  nabór uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzony jest od 1 marca 

do 31marca dla uczniów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 7 lub 6 rok życia;  

2)  podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych  – do 31 maja;  

3)  potwierdzenie przez rodziców lub prawnych opiekunów uczęszczania kandydata 

do szkoły – do 5 czerwca;  

4)  podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych – do 15 czerwca. 

6. Nabór uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas wyższych niż pierwsza … 

7. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły 

po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

 

Rozdział 3 

Prawa i obowiązki ucznia 

§ 99 

4. Uczeń ma w szczególności prawo do: 

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

umysłowej; 
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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 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; 

11) korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków edukacyjnych, księgozbioru 

biblioteki; 

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

w organizacjach działających w szkole. 
 

§ 100 

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do: 

1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów; 

2) podporządkowania się zaleceniom dyrektora i innych nauczycieli; 

3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu 

szkoły; 

4) dostarczenia usprawiedliwienia o swojej nieobecności na zajęciach szkolnych. 

Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia. 

Usprawiedliwienia dokonują rodzice w formie pisemnej, także poprzez e-dziennik, 

lub zaświadczenia lekarskiego. 

5) przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów oraz okazywania szacunku 

wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

6) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 

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

8) dbania o honor i przestrzeganie tradycji szkoły. 
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2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków, dopalaczy 

i wszelkich środków odurzających oraz zakaz palenia tytoniu oraz zakaz wszelkich działań 

agresywnych i wulgarnych skierowanych do innej osoby. 

3. Na terenie szkoły obowiązkowe jest noszenie przez uczniów odpowiedniego stroju. 
 

§ 101 

1. Wzór stroju oraz wizerunek ucznia szkoły podstawowej określa dyrektor szkoły 

w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Ustalono, że uczeń  

powinien: 

1) podczas uroczystości szkolnych nosić: 

a) białą koszulę / bluzkę, 

b) ciemne (czarne, granatowe) spodnie / spódnicę; 

2) podczas codziennych zajęć szkolnych nosić schludny strój i unikać niestosownych 

elementów wyglądu, 

3) podczas wyjazdów do teatru nosić stosownie elegancki strój.  

2.  Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców określił sytuacje,  

     w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego ww.  

     stroju uczniowskiego. Są to: 

1) wyjścia do kina, muzeum; 

2) wyjazdy na wycieczki; 

3) wyjazdy na zawody sportowe; 

4) zabawy, dyskoteki, zajęcia pozalekcyjne; 

5) imprezy organizowane przez szkołę lub klasę w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły, np. walentynki, mikołajki. 

 

Rozdział 4 
Nagrody i kary 

§ 102 

Aby stymulować u uczniów postawy pożądane i eliminować negatywne, oprócz działań 

wychowawczych podejmowanych przez wszystkich nauczycieli, wobec uczniów stosuje się 

system nagród i kar. 

§ 103 

1. Nagrody stosowane wobec uczniów: 
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1) pochwała ogłoszona  na forum klasy; 

2) wpis do dzienniczka; 

3) pochwała ogłoszona na apelu szkolnym; 

4) list pochwalny adresowany do rodziców; 

5) nagroda rzeczowa. 

2. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy wobec klasy; 

2) upomnienie dyrektora; 

3) upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej; 

4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia; 

5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych; 

6) przeniesienie ucznia do równoległej klasy tej szkoły (jeżeli taka jest). 

3. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem SU, 

wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie dwóch dni. 

4. Kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. Za jedno przewinienie 

stosuje się tylko jeden rodzaj kary.  

5. O wymierzeniu kary informuje się rodziców. 

 

Rozdział 5 

Zasady karnego przeniesienia ucznia do innej szkoły 

§ 104 

1. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego 

przeniesienia ucznia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej  szkoły  

podejmuje Wielkopolski Kurator Oświaty.   

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej  szkoły:  

1)  świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia 

dla innych uczniów lub pracowników szkoły;   

2)  rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;   

3)  świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej 

lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;   

4)  dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;   

5)  kradzież;   

6)  wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;   

7)  wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;   
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8)  czyny nieobyczajne;  

9)  stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego,  

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych 

środków dyscyplinujących;   

11) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;   

12)  fałszowanie dokumentów szkolnych;   

13) demoralizujący i deprawujący wpływ na innych uczniów; 

14)  popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.  

3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej 

szkoły.  

4. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.   

5. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego  

w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.   

6. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia 

do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.   

 

Rozdział 6.   

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych elektronicznych urządzeń   

§ 105. 

1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi 

do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.  

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.  

3. W czasie lekcji oraz przerw międzylekcyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz używania 

telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy 

MP3, głośników itp.  

4. Poprzez „używanie" należy rozumieć w wypadku telefonu komórkowego:  

1)   nawiązywanie połączenia telefonicznego, 

2)  redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;  

3)  rejestrowanie materiału audiowizualnego;  

4)  odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;  

5)  transmisja danych;  

6)  wykonywania obliczeń.  

5. W przypadki innych urządzeń elektronicznych pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich 

ww. punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.  
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6. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, 

bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.  

7. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy 

uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie 

telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie 

szkoły.  

8. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:  

1)  nauczyciel odnotowuje ten fakt w e-dzienniku – jako uwagę do rodzica / prawnego 

opiekuna;  

2)  telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się u wychowawcy 

klasy lub w sekretariacie szkoły.   

9. Uczeń może odebrać aparat po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu,  jeżeli tak 

zostało ustalone z nauczycielem. W przeciwnym wypadku rodzic jest zobowiązany 

osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne.  

10. Odmowa oddania przez  ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje 

odpowiednim wpisem w e-dzienniku i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych 

sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.  

  

Dział VII   

Wewnątrzszkolny System Oceniania 
Rozdział 1 

Zasady ogólne 

§ 106. 

1. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia. 

2. Podstawę prawną wewnątrzszkolnych zasad oceniania stanowi Ustawa z dnia 20 lutego 

2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
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i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów 

nauczania oraz z formułowania oceny. 

4. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest: 

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

zakresie, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach 

i specjalnych zdolnościach ucznia. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje : 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) bieżące ocenianie oraz klasyfikowanie śródroczne i roczne, 

4) sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

 

§ 107. 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze trwa od 1 września i kończy 

się w ostatnim dniu ferii zimowych, drugie półrocze zaczyna się w pierwszym dniu 

po feriach zimowych i trwa do ostatniego dnia roku szkolnego. 

2. Po zakończeniu każdego półrocza uczeń otrzymuje oceny klasyfikacyjne. 

 

§ 108. 

1. Ocenę ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub prowadzący określony 

przedmiot.  

2. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 

edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 

u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

3. Przez „specyficzne trudności w uczeniu się” należy rozumieć trudności w uczeniu się, 

odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej 

i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności 



55 
 

w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania 

poznawczo-percepcyjnego. 

4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

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

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni 

specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty.  

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego 

orzeczenia.  

 

Rozdział 2 

System oceniania na I etapie edukacyjnym 

§ 109. 

1. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena bieżąca i klasyfikacyjna jest oceną opisową. 

Ustala się ją w stopniach wg następującej skali : 

1) Wspaniale /A- samodzielnie, wzorcowo 

2) Bardzo dobrze/B- samodzielnie ze zrozumieniem, 

3) Ładnie/C- z częściową pomocą nauczyciela, 

4) Postaraj się/D- z częstą pomocą nauczyciela. 

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce 

lub rozwijaniem uzdolnień. 

3. Ocena z religii i etyki jest oceną cyfrową w skali od 1do 6. 

 

§ 110 

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub 

na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) 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 
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i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

 

§ 111 

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 klasy oraz 

po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców 

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

 

Rozdział 3 

System oceniania na II etapie edukacyjnym 

§ 112. 

Bieżące ocenianie, oceny śródroczne oraz  oceny klasyfikacyjne roczne  począwszy 

od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali: 

a) stopień celujący  – 6 

b) stopień bardzo dobry  – 5 

c) stopień dobry   – 4 

d) stopień dostateczny   – 3 

e) stopień dopuszczający  – 2 

f) stopień niedostateczny  – 1 

 

§ 113. 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na pierwszym zebraniu we wrześniu, 

informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz przedstawiają szczegółowe kryteria 

oceniania zawarte w przedmiotowych systemach oceniania, w których są uwzględnione 

następujące ogólne kryteria oceniania: 

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który samodzielnie i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych, proponuje rozwiązania nietypowe; osiąga sukcesy 

w konkursach i olimpiadach  przedmiotowych , zawodach sportowych  i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), krajowym 

lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 
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2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który posiadł pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony programem nauczania na danym poziomie edukacyjnym oraz sprawnie 

posługuje się zdobytymi umiejętnościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne 

ujęte programem nauczania danych zajęć edukacyjnych, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. 

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który poprawnie stosuje zdobyte umiejętności, rozwiązuje 

samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, opanował w dużym zakresie 

umiejętności określone programem. 

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, któryopanował w podstawowym zakresie te 

wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, poprawnie stosuje 

wiadomości i umiejętności do rozwiązywania z pomocą nauczyciela typowych zadań lub 

problemów. 

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, któryma braki w opanowaniu wiadomości 

i umiejętności określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego 

kształcenia, rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu 

trudności. 

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował określonych programem 

wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, nie potrafi 

z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań praktycznych i teoretycznych o elementarnym 

stopniu trudności, braki w umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy na 

danym poziomie edukacyjnym. 

 

§ 114. 

Ustala się następujące sposoby kontroli umiejętności z poszczególnych przedmiotów: 

a) język  polski 

1) ustne: wypowiedzi w klasie, recytacje, odpowiedzi; 

2) pisemne: kartkówki, dłuższe prace domowe, prace literackie, sprawdziany 

językowe, sprawdziany ortograficzne, testy kompetencji czytelniczych, praca 

w zespole. 

b) historia 

1) ustne: wypowiedzi w klasie (aktywność), odpowiedzi; 

2) pisemne: sprawdziany, kartkówki, testy, zadania domowe. 

c) matematyka, fizyka, informatyka 

1) odpowiedzi ustne z uwzględnieniem aktywności; 
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2) odpowiedzi pisemne: kartkówki, prace klasowe, testy semestralne, zadania 

domowe. 

d) przyroda, geografia, biologia 

1) ustne: odpowiedzi i wypowiedzi w klasie (w tym zadania domowe); 

2) pisemne: sprawdziany, kartkówki, testy (po zakończeniu działu), zadania domowe. 

e) chemia 

1) ustne: odpowiedzi i wypowiedzi w klasie; 

2) pisemne: zadania domowe, kartkówki, sprawdziany i testy (po zakończeniu działu) 

f) języki obce 

1) ustne: odpowiedzi i wypowiedzi w klasie, zadania domowe; 

2) pisemne: kartkówki, sprawdziany i testy (po zakończeniu działu). 

 

§ 115. 

Nauczyciel ustala szczegółowe zasady, zależne od specyfiki danego przedmiotu, zamieszcza 

je w Przedmiotowym Systemie Oceniania i zapoznaje z nimi uczniów na pierwszej lekcji 

danego przedmiotu w każdym roku szkolnym. 

 

§ 116. 

Oceny z prac pisemnych (sprawdzian, test) ustala się procentowo dla wszystkich 

przedmiotów jednakowo: 

poniżej  35%   ocena  niedostateczna  

35 – 49 %  ocena  dopuszczająca 

50 – 74 %  ocena dostateczna 

75 – 89 %  ocena dobra 

90 – 97 %  ocena bardzo dobra 

98 – 100 %  ocena celująca 

 

§ 117 

1. Uczeń, który był nieobecny podczas określonej formy sprawdzania i oceniania, może 

wykonać zadanie w innym czasie lub innej formie po ustaleniu z nauczycielem. 

2. Liczba sprawdzianów pisemnych nie może przekraczać trzech w ciągu tygodnia, przy 

czym w ciągu jednego dnia może odbyć się jeden sprawdzian, którego termin podawany 

jest  z tygodniowym wyprzedzeniem. 
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3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców. Prace kontrolne pisemne 

sprawdzone uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu podczas najbliższego zebrania 

z rodzicami. Nauczyciel powinien ocenę uzasadnić. 

4. Ustala się następujące sposoby informowania o ocenie bieżącej: 

1) wpis do dzienniczka ucznia, 

2) wpis do zeszytu przedmiotowego, 

3) konsultacje z rodzicami. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, 

plastyki, zajęć artystycznych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia 

w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

oraz w przypadku zajęć wychowania fizycznego, również systematyczność udziału ucznia 

w zajęciach i jego aktywność w działaniach na rzecz kultury fizycznej. 

 

§ 118 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi 

szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 119 

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 

Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę 

klasyfikacyjną.  

 

Rozdział 4. 

Tryb i warunki uzyskiwania oceny wyższej 

§ 120 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od wystawionej oceny klasyfikacyjnej rocznej, 

jeżeli została ona wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  
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§ 121 

1. Uczeń może odwołać się od przewidywanej oceny z zajęć edukacyjnych i poprawić  

przewidywaną ocenę z zajęć edukacyjnych  w ciągu 2 dni od podania do wiadomości 

przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych bądź z przedmiotów. 

2. Uczeń lub jego rodzice składają wniosek do dyrektora o ustalenie oceny wyższej niż 

przewidywana. 

3. Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana odbywa się w formie sprawdzianu 

przeprowadzonego i ocenionego przez nauczyciela, który ocenę wystawił. 

4. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wniosku 

oraz nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej Klasyfikacyjnej. 

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 

Ocena uzyskana na sprawdzianie nie skutkuje obniżeniem oceny przewidywanej. 

5. Uczeń może odwołać się od przewidywanej oceny zachowania i poprawić  przewidywaną 

ocenę zachowania w ciągu 5 dni od podania do wiadomości przewidywanych ocen 

zachowania.  

6. Uczeń lub jego rodzice składają pisemny wniosek do dyrektora o ustalenie oceny 

zachowania wyższej niż przewidywana. 

7. Ponowne ustalenie oceny zachowania polega na powtórzeniu przez wychowawcę 

procedury wystawiania oceny zachowania. Ponowne ustalenie oceny zachowania musi 

odbyć się na 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

8. W przypadku otrzymania  oceny zachowania niższej niż przewidywana, oceną 

klasyfikacyjną jest ocena przewidywana. 

 

§ 121 a 

1. Aby uczeń mógł poprawiać ocenę z zajęć edukacyjnych, musi spełnić następujące 

 warunki: 

a) w trakcie roku szkolnego na bieżąco poprawiać oceny niedostateczne 

ze sprawdzianów; 

b) nadrabiać w terminie wszystkie zaległości wynikające z usprawiedliwionej 

nieobecności; 

c) systematycznie prowadzić zeszyt i zeszyt ćwiczeń, zawierający wszystkie wymagane 

przez nauczyciela notatki oraz zadania domowe; 

d) prezentować pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych, 

e) przestrzegać wymagań określonych w PSO. 
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2. Nauczyciel danego przedmiotu sprawdza i potwierdza podpisem, czy uczeń spełnia 

wymagania dające mu prawo poprawiania oceny przewidywanej; w przeciwnym razie 

wniosek zostaje odrzucony. 

3. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej. 

 

§ 122 
 

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

 

Rozdział 5 

Egzaminy poprawkowe 

§ 123 

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

(semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin  poprawkowy z tych zajęć.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.  

W skład komisji wchodzą: 

- dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 
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- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

5. Ocenę roczną niedostateczną można zmienić w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu 

poprawkowego. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna 

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo 

wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie 

ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

Rozdział 6 

Egzaminy klasyfikacyjne 

§ 124 

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. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej 

lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

6. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadzony dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza 

szkołą, nie obejmuje takich zajęć jak: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, 

zajęcia artystyczne, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Uczniowi nie ustala się też oceny zachowania. 
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7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

9. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w pkt. 2., 3., 4. przeprowadza nauczyciel 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania 

dla odpowiedniej klasy, w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu, wskazanego przez dyrektora szkoły. 

10. Uczeń, o którym mowa w pkt. 5., zdaje komisyjny egzamin klasyfikacyjny. 

11. Dla przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym 

mowa w punkcie 5., dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

-     dyrektor – jako przewodniczący komisji, 

-     nauczyciel danego przedmiotu – jako egzaminator. 

W egzaminie mogą uczestniczyć – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

13.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, zadania 

egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu załącza się pisemne 

odpowiedzi ucznia oraz zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu 

oraz ustalony stopień. 

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu 

klasyfikacyjnego i  egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 

ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

15. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w pierwszym 

semestrze – egzamin ustala się na pierwszy tydzień po feriach, natomiast po zakończeniu 

zajęć edukacyjnych egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w ostatnim tygodniu  

sierpnia. 
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16. W przypadku uzyskania niedostatecznej oceny rocznej z egzaminu klasyfikacyjnego, 

uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 

 

Rozdział 7 

Ocenianie zachowania 

§ 125 

1. Ocena zachowania, zarówno śródroczna, jak i roczna, w klasach I – III jest oceną 

opisową. 

2.  Przy ocenie  zachowania uwzględnia  się: 

a) stosunek do obowiązków szkolnych, tj. pilność, obowiązkowość, samodzielność,       

staranność;  

b) współżycie społeczne, tj. funkcjonowanie w grupie, koleżeńskość, opiekuńczość, 

zachowanie wobec młodszych kolegów; 

c) kulturę osobistą, tj. stosowny język, stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły 

i kolegów; 

d) normy etyczne, tj. szacunek dla wartości narodowych, religijnych, tolerancja.  

3. Przy wystawianiu oceny zachowania wychowawca zobowiązany jest uwzględnić opinię 

nauczycieli świetlicy. 

 

§ 126 

W klasach I-III w sferze wychowawczej ustalono następujący system oceniania: 

Ocenę A otrzymuje uczeń, który zawsze: 

• wypełnia obowiązki szkolne (jest zawsze przygotowany do zajęć, sumiennie wypełnia 

powierzone obowiązki, przestrzega ustalonych zasad porządkowych), 

• wykazuje się wysoką kulturą osobistą wobec osób dorosłych i kolegów, nie utrudnia 

swoim zachowaniem pracy innym osobom, szanuje ich poglądy i przekonania; 

• bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły; 

• ma całkowicie usprawiedliwioną absencję, brak spóźnień; 

• szanuje mienie społeczne, wyposażenie szkoły, księgozbiór biblioteki.  

Ocenę B otrzymuje uczeń, który: 

• dobrze wypełnia obowiązki szkolne, 

• zwykle jest kulturalny, aktywny na forum klasy i szkoły, 

• nie stwarza sytuacji konfliktowych, jest koleżeński, pomaga innym; 

• sporadycznie spóźnia się z przyczyn usprawiedliwionych; 
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• szanuje mienie szkoły i swego otoczenia. 

Ocenę C otrzymuje uczeń, który: 

• nie zawsze wypełnia obowiązki szkolne, 

• nie zawsze jest kulturalny w stosunku do osób dorosłych i rówieśników, 

• czasem używa wulgaryzmów, 

• zdarza się, że przejawia przemoc wobec otoczenia, 

• często nie wywiązuje się z powierzonych funkcji, 

• sporadycznie bierze udział w życiu klasy i szkoły. 

Ocenę D  otrzymuje uczeń, który: 

• bardzo często nie wypełnia obowiązków szkolnych, 

• jest niekulturalny wobec dorosłych i agresywny w stosunku do kolegów, 

• ma zły wpływ na rówieśników, 

• niszczy mienie szkoły, 

• lekceważy nauczycieli i inne osoby, 

• dokucza innym w sposób zamierzony, odgraża się. 

 

                                                                      § 127 

Od czwartej klasy szkoły podstawowej ocenę zachowania zarówno śródroczną, jak i roczną 

ustala się według następującej skali: 

wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. 

 

§ 128 

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca danej klasy po zasięgnięciu opinii Rady  

Pedagogicznej, opinii Samorządu Uczniowskiego i opinii samego ucznia. 

2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

§ 129 

Ocena zachowania ucznia jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych 

obowiązków szkolnych, postępowaniu zgodnym z dobrem społeczności szkolnej, dbałością 

o honor i tradycje szkoły, piękno mowy ojczystej, bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych 
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osób, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym 

osobom. 

                                                                       § 130 

Wprowadzony system punktowy odzwierciedlać będzie cztery podstawowe kategorie 

aktywności uczniowskiej: 

a) stosunek do obowiązków szkolnych, tj. pilność, obowiązkowość, samodzielność, staranność; 

b) współżycie społeczne, tj. funkcjonowanie w grupie, koleżeńskość, opiekuńczość, 

zachowanie wobec młodszych kolegów; 

c) kulturę osobistą (stosowny język, stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów); 

d) normy etyczne, tj. szacunek dla wartości narodowych, religijnych, tolerancję. 

 

§ 131 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, 

uwzględniając zapisy dokonane w zeszycie wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii  

nauczycieli i Samorządu Uczniowskiego. Uczeń ma prawo dokonać samooceny swojego 

zachowania. 

 

§ 132 

Na początku roku uczeń otrzymuje 70 punktów z zachowania i w ciągu semestru na lekcjach 

wychowawczych ma przyznawane dodatkowe lub odejmowane punkty. 

 

§ 133 

Ogólne kryteria oceny zachowania 

WZOROWE – otrzymuje uczeń, który: 

• wzorowo wypełnia obowiązki szkolne (jest zawsze przygotowany do zajęć, 

sumiennie wypełnia powierzone obowiązki np. dyżurnego, przewodniczącego klasy, 

przestrzega ustalonych zasad porządkowych), 

• wykazuje się wysoką kulturą osobistą wobec osób dorosłych i kolegów, nie utrudnia 

swoim zachowaniem pracy innym osobom, szanuje ich poglądy i przekonania; 

• bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły, środowiska,  

• godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (w konkursach i zawodach),  

• ma całkowicie usprawiedliwioną absencję, brak spóźnień;  

• szanuje mienie społeczne, wyposażenie szkoły, księgozbiór biblioteki. 
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NIE WIĘCEJ NIŻ 5 PUNKTÓW UJEMNYCH. 

 

BARDZO DOBRE – otrzymuje uczeń, który: 

• bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne,  

• jest kulturalny, aktywny na forum klasy i szkoły,  

• nie stwarza sytuacji konfliktowych, jest koleżeński, pomaga innym;  

• sporadycznie spóźnia się z przyczyn usprawiedliwionych i ma całkowicie 

usprawiedliwioną absencję; 

• szanuje mienie szkoły i swego otoczenia. 

Dopuszczalne drobne uwagi o zachowaniu.  

NIE WIĘCEJ NIŻ 10 PUNKTÓW UJEMNYCH. 

 

DOBRE – otrzymuje uczeń, który: 

• dobrze wypełnia obowiązki szkolne,  

• jest kulturalny w stosunku do osób dorosłych i rówieśników,  

• nie używa wulgaryzmów,  

• nie przejawia przemocy wobec otoczenia,  

• wywiązuje się z powierzonych funkcji,  

• bierze udział w życiu klasy i szkoły.   

   

POPRAWNE – otrzymuje uczeń, który: 

• przestrzega  poprawnych norm zachowania,  

• nie utrudnia zbyt często prowadzenia zajęć, otrzymane przez niego uwagi dotyczą 

drobnych wykroczeń. 

 

NIEODPOWIEDNIE – otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jedno z poniższych 

kryteriów: 

• bardzo często nie wypełnia obowiązków szkolnych,  

• jest niekulturalny wobec dorosłych i agresywny w stosunku do kolegów, 

• ma zły wpływ na rówieśników,  

• pali papierosy,  

• pije alkohol,  

• niszczy mienie szkoły,  
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• lekceważy nauczycieli i inne osoby,  

• dokucza innym w sposób zamierzony, odgraża się. 

 

NAGANNE – otrzymuje uczeń, który spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

• rażąco nie wypełnia obowiązków szkolnych,  

• swym zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,  

• popada w konflikt z prawem,  

• pije alkohol,  

• używa środków odurzających; 

• wobec osób dorosłych jest arogancki, lekceważy w sposób bezczelny i wulgarny ich 

uwagi, mając deprawujący i demoralizujący wpływ na innych; 

• świadomie stosuje przemoc psychiczną i fizyczną wobec otoczenia. 

 

§ 134 

Podczas wystawiania ocen bierze się pod uwagę najpierw ogólne kryteria oceny zachowania 

zapisane w § 130, a dopiero później zdobyte punkty. 

 

§ 135 

Dodatkowe punkty można otrzymać za: 

1. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz, udział w olimpiadach i konkursach 

przedmiotowych: 

- I etap – udział 2 pkt. 

- II etap - udział 3 pkt., zajęcie miejsca od 4-6 pkt.   

- III etap – udział 5 pkt., zajęcie miejsca 7-9 pkt.  

- IV etap – udział 10 pkt., zajęcie miejsca 15, 20, 25  pkt.. 

2. Udział w zawodach sportowych, innych konkursach , np. recytatorskich, plastycznych, 

muzycznych, teatralnych: 

- I etap - udział 2, zajęcie miejsca 3-5 pkt.; 

- II etap – udział 3 pkt., zajęcie miejsca 4-6 pkt; 

- III etap – udział 5 pkt., zajęcie miejsca 8–10 pkt.. 

Zawody drużynowe będą punktowane połową punktów indywidualnych. 

W zależności od wkładu pracy nauczyciel prowadzący może przyznać większą liczbę 

punktów (konieczne jest uzasadnienie wpisu w zeszycie wychowawcy). 



69 
 

3. Pracę w organizacjach szkolnych, np. SU, samorządy klasowe (1-5 pkt.).  

4. Pracę społeczną, np.  gazetki, projekty, referaty, porządkowanie sali, angażowanie się 

w imprezy klasowe i szkolne (udział w ramach całej klasy 1–2 pkt., praca 

indywidualna 2–3  pkt., samodzielna inicjatywa 4–5 pkt.) – oceniane na bieżąco. 

5. Zbiórki surowców wtórnych: 

a) zużyte baterie: 5 sztuk – 1 pkt, nie więcej niż 3 pkt. w semestrze;  

b) plastikowe nakrętki: systematycznie – co najmniej trzy razy w semestrze minimum 

0,5 kg, nie więcej niż 3 pkt. w semestrze;  

c) makulatura: raz w semestrze – do 5 kg 1pkt, do 15 kg 2 pkt., do 30 kg 3 pkt., 

powyżej 30 kg 4 pkt. 

6. Pomoc kolegom i koleżankom, pomoc starszym (pomoc doraźna 1pkt, pomoc 

długoterminowa i pozalekcyjna 2-5 pkt.)  

7. Wysoką kulturę osobistą (5 pkt. – przyznawane na koniec semestru przez nauczyciela 

wychowawcę po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli). 

8. Udział w apelach i akcjach SU (1-3 pkt. ). 

9. Działalność na rzecz społeczności lokalnej (1-3 pkt.). 

10. Systematyczna praca nad wyrównywaniem braków w wiadomościach i 

umiejętnościach na zajęciach dodatkowych (1-3 pkt.). 

11. Aktywny udział w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych 

(1-3 pkt.). 

12.  Brak spóźnień (2 pkt.) i godzin nieusprawiedliwionych (3 pkt.), oceniane na koniec  

semestru. 

 

§ 136 

Punkty można odjąć za: 

1. Stosunek do obowiązków szkolnych: 

a) frekwencja i stosunek do obowiązków szkolnych: 

- nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć lekcyjnych (1  godz. – 2 pkt) 

- nieusprawiedliwione spóźnianie się na lekcje (1 spóźnienie  - 1 pkt), przy czym 

pierwsze dwa spóźnienia nie będą punktowane; 

- nieuzasadniona nieobecność na zajęciach pozalekcyjnych (1 spotkanie – 1 pkt) 

- wizerunek ucznia:  

  brak stroju galowego na uroczystości szkolne – 1 pkt,  

  kolczyki na ciele z wyjątkiem uszu (tu tylko delikatne, niezbyt długie) – 
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każdorazowo 3 pkt.,  

  tatuaże – 5 pkt.,     

  włosy farbowane – 5 pkt.,  

  makijaż – 3 pkt.,   

  paznokcie długie, malowane, sztuczne – 3 pkt.,  

  skąpy strój (odkryte ramiona, brzuch, dekolt, zbyt krótkie spódniczki i spodenki) – 3 

pkt.,  

b) zachowanie na zajęciach lekcyjnych; uczeń: 

- przeszkadza, rozmawia (1–3 pkt.)     

- odmawia wykonania poleceń (2 pkt) 

- śmieci (1 pkt.)   

- wychodzi z ławki (1 pkt.), z klasy bez pozwolenia (3 pkt.), 

c) nieprzestrzeganie regulaminów klasopracowni i pomieszczeń socjalnych w szkole 

(np. szatnia, sala komputerowa, stołówka, boisko, itp.) 1–3 pkt. 

- brak zmiany obuwia (1 pkt) 

- niedotrzymywanie ustalonych terminów (np. zwrot książek do biblioteki - 1 pkt 

za każdą książkę), 

- nieprzestrzeganie regulaminów wycieczek, wyjazdów na zawody, konkursy 

i dyskotek (5– 20 pkt. – w zależności od rangi przewinienia, jego wpływu 

na bezpieczeństwo własne i innych), 

- korzystanie z telefonów komórkowych, głośników itp. sprzętów na terenie szkoły (5 

pkt.). 

2. Postawa moralna i społeczna ucznia: 

- stosowanie przemocy fizycznej wobec innych (prowokowanie agresji, udział 

w bójkach, rozboje, znęcanie się nad innymi) 5–20 pkt. - w zależności od rangi 

i skutków przewinienia  

- stosowanie przemocy psychicznej (wyłudzenia, przedrzeźnianie, wyśmiewanie, 

szantaż) 5-20 pkt. – w zależności od rangi przewinienia i jego skutków;  

- wulgaryzmy (5 pkt.) 

- fałszowanie podpisów rodziców (prawnych opiekunów) i inne fałszerstwa (5 pkt.) 

- arogancja wobec nauczycieli i pracowników szkoły (5 pkt.) 

- kradzieże, niszczenie mienia społecznego, wyposażenia szkoły, biblioteki i akty 

wandalizmu (5–15 pkt.) 

- znęcanie nad zwierzętami (1- 5 pkt.) 
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- demoralizacja (5 pkt.) 

- niewywiązywanie się z powierzonych oraz podejmowanych dobrowolnie zadań 

i prac (np. gazetki, apele, funkcje klasowe, dyżury) 1-3 pkt. 

3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

- stwarzanie zagrożenia dla innych (1–5 pkt.) 

- przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji (np. lasery, 

scyzoryki, zapalniczki, zapałki, środki pirotechniczne itp.) (3–5 pkt.) 

- uleganie nałogom:  

  palenie papierosów -10 pkt,  

  spożywanie alkoholu – 10 pkt.,  

  zażywanie środków uzależniających - 20 pkt.   

- samowolne opuszczanie terenu szkoły (5 pkt.) 

 

Poważniejsze wykroczenia punktować będzie wychowawca z klasą, a nawet Rada 

Pedagogiczna (np. konflikt z prawem). 
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§ 137 

Dokonano taksacji uzyskanych punktów: 

powyżej 100 pkt. - zachowanie wzorowe 

81 – 100 pkt.   zachowanie bardzo dobre 

61 – 80 pkt. zachowanie dobre 

41 – 60 pkt. zachowanie poprawne 

21 - 40 pkt.  zachowanie nieodpowiednie 

poniżej 20 pkt. zachowanie naganne 

 

§ 138 

Wychowawca klasy zapoznaje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych)  

o zasadach dotyczących wystawiania ocen zachowania w następujący sposób: 

a) uczniów – na pierwszej lekcji wychowawczej w nowym roku szkolnym, 

b) rodziców – w czasie zebrania informacyjnego we wrześniu. 

 

Rozdział 8 

Promowanie i ukończenie szkoły 

§ 139 

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 

planie nauczania,  uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

 

§ 140 

Uczeń, który w jednej szkole otrzymał dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, mimo iż 

uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej, może uchwałą Rady 

Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub nie ukończyć szkoły. 

 

§ 141 

Od czwartej klasy szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli 

uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych 

i dodatkowych  zajęć edukacyjnych i przedmiotów  oraz religii i etyki co najmniej 4,75 i co 

najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

 

§ 142 
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Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają 

się oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 

programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja zakończyła się 

w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznych 

oraz przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

 

§ 143 

Szczegółowe ustalenia precyzuje Rozporządzenie MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 

z 2017 r. póz. 1534) 

 

Rozdział 9 

Sposób informowania rodziców / opiekunów prawnych 

o postępach bądź trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu 

§ 144 

1. Nauczyciel nie udziela informacji podczas lekcji i przerw.  

2. W szczególnych przypadkach, jeśli rodzic (prawny opiekun) nie ma możliwości 

skontaktowania się z nauczycielem w czasie jego godzinnego dyżuru przeznaczonego 

dla rodziców lub podczas konsultacji, powinien uzgodnić z nauczycielem inny termin 

spotkania. 

 

§ 145 

Informacje dotyczące zachowania ucznia (pochwały i uwagi) znajdują się w zeszycie 

wychowawcy. Zapoznanie się z w/w wpisami rodzic (prawny opiekun) potwierdza 

własnoręcznym podpisem z datą w dniu konsultacji, zebrań lub godzinnych dyżurów 

wychowawców. 

 

§ 146 

1. Wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) 

o proponowanych śródrocznych / rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów 

i zachowania na miesiąc przed ostatecznym terminem wystawiania ocen.  

2. Informacja w klasach I-III w szkole podstawowej ma formę oceny opisowej, a w klasach 

IV-VI i gimnazjum ma formę wykazu proponowanych ocen. Przygotowuje się ją w dwóch 

egzemplarzach – jeden otrzymują rodzice a drugi podpisany przez rodziców (prawnych 



74 
 

opiekunów) zatrzymuje wychowawca. Egzemplarz dla wychowawcy rodzice podpisują 

podczas grudniowego (lub styczniowego, w zależności od terminu ferii zimowych) / 

majowego zebrania z rodzicami lub na dyżurze wychowawcy. 

3. W przypadku, gdy na zebraniu są nieobecni rodzice (prawni opiekunowie) ucznia 

zagrożonego oceną niedostateczną z przedmiotu lub nagannym zachowaniem, 

wychowawca informuje ich telefonicznie i ustala termin spotkania.  

4. Wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) 

o przewidywanych śródrocznych / rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów 

i zachowania na siedem dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej.  

5. Informacja ma formę wykazu proponowanych ocen w dwóch egzemplarzach: jeden 

otrzymują rodzice, drugi – podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów) – 

zatrzymuje wychowawca. Egzemplarz dla wychowawcy rodzice podpisują 

za pośrednictwem ucznia, który otrzymuje od wychowawcy wykaz ocen i przynosi go 

następnego dnia z podpisem rodziców. 

 

Dział VIII 

Wolontariat w Szkole 
§ 147 

Cele:  

1) Uwrażliwienie uczniów na krzywdę i potrzeby innych.  

2) Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji. 

3) Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych.  

4) Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym. 

5) Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 

6) Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym.  

 

§ 148 

Zasady działania wolontariatu: 

1) Jest prowadzony w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole. 

2) Wszelkie działania odbywają się pod opieką wyznaczonego nauczyciela. 

  

DZIAŁ IX 

Doradztwo zawodowe w Szkole. 
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§  149 

System  doradztwa  zawodowego  na  poziomie  szkoły podstawowej pomaga uczniom 

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

możliwości.  Ma on charakter  planowych  działań  i  koordynowany  jest  przez  szkolnego  

koordynatora ds. doradztwa zawodowego. 

 

§  150 

Dzięki doradztwu zawodowemu uczniowie: 

1) są przygotowani do trafnego wyboru szkoły średniej i drogi dalszego kształcenia; 

2) poznają własne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia,  

3) rozwijają swoje umiejętności i kompetencje,  

4) rozwijają  umiejętności  pracy  zespołowej,  przełamywania  barier  środowiskowych  oraz 

kształtowania właściwych relacji społecznych,  

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

swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń,  

6) są  zmotywowani  do  podjęcia  wysiłku  przy  podejmowaniu  decyzji  w  zaplanowaniu  

swojej przyszłości zawodowej,  

7) znają czynniki trafnego wyboru zawodu,  

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

9) znają system kształcenia, oraz ofertę szkół średnich,  

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

11)  wybierają szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych  

12)  znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły,  

13)  znają źródła informacji edukacyjnej,  

14)  są otwarci i przygotowani na wyzwania współczesnego świata,  

15)  znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia.  

 

§  151 

Doradztwo zawodowe obejmuje: poznawanie  siebie,  autodiagnozę  preferencji  

i zainteresowań, poznawanie zawodów, indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy  

z wyborem szkoły ponadpodstawowej, udzielanie informacji edukacyjnej, konfrontowanie  

samooceny uczniów  z wymaganiami szkół średnich, pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej 

i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno-zawodowego.  
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DZIAŁ X 

Ceremoniał szkolny 
§ 152 

Szkoła posiada sztandar szkoły.  

  

§ 153 

1. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez 

dyrektora szkoły  nauczycieli.   

2. Poczet  powoływany  jest  corocznie  uchwałą  na  ostatnim  posiedzeniu  Rady 

Pedagogicznej i składa się z dwóch trzyosobowych składów. 

3. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska 

w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów 

wyróżniających się w nauce, o  nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. 

4. Skład osobowy pocztu sztandarowego:  

 a)  sztandarowy - jeden uczeń,  

 b)  asysta - dwie uczennice. 

5. Kadencja pocztu trwa jeden rok, począwszy od przekazania w dniu uroczystego 

zakończenia roku szkolnego. 

6. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu. 

7. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. 

W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie. 

8. Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia 

do lewego boku i białe rękawiczki. 

9. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie 

innych szkół i instytucji lub organizacji. 

10.  Sztandarowi  oddaje  się  szacunek.  Podczas  wprowadzania  i  wyprowadzania  

sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie 

komendy podaje osoba prowadząca uroczystość. 

11. Oddawanie  honorów  sztandarem  odbywa  się  poprzez  pochylenie  go  przez  

sztandarowego.  

 

§ 154 

1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru.  
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2. Uczniowie klas pierwszych w postawie zasadniczej z wyciągniętą do góry na wysokości 

oczu prawą ręką powtarzają rotę przysięgi. 

3. Pasowanie na ucznia, dokonywane przez dyrektora szkoły, następuje tuż po ślubowaniu 

złożonym przez pierwszoklasistów.  
 

DZIAŁ XII 

Postanowienia końcowe  
§ 155 

1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:   

1)  dyrektora szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;  

2)  organu sprawującego nadzór pedagogiczny;  

3)  organu prowadzącego szkołę; 

4)  Rady Rodziców; 

5)  co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.  

2. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.  

 

 

Statut został uchwalony w dniu 5 kwietnia 2018 r  - uchwała Rady Pedagogicznej nr 

6/2017/2018 

 

 
 


