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Statut opracowano na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze 
zm.); 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 
z późn. zm.); 

 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991 
Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 
z późn. zm.); 
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Statut Szkoły Podstawowej Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze 

 
§ 1. 

 
Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze, 
zwana dalej Szkołą, nosi nazwę Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze. 
 

§ 2. 
 
Informacje ogólne: 
1) Statut określa wewnętrzną organizację Szkoły Podstawowej Tysiąclecia im. Mieszka I w 
Lednogórze; 
2) Szkoła Podstawowa jest szkołą publiczną położona na działce nr 72/3 we wsi Lednogóra; 
3) Siedziba szkoły mieści się w Lednogóra 40a 62-261 Lednogóra; 
4) Organem prowadzącym jest Gmina Łubowo mająca swoją siedzibę przy Łubowie 1; 
5) Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Wielkopolski Kurator 
Oświaty mający swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93; 
6) Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne: 
a) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III –edukacja wczesnoszkolna, 
b) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII, 
c) Szkoła Podstawowa prowadzi oddział przedszkolny. 

 
§ 3. 

Cele i zadnia szkoły 
 
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy 
Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści 
zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb 
rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności: 
1) Realizacja prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 
prawa dzieci i młodzieży do wychowywania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 
rozwoju; 
2) Wspomaganie wychowawczej roli rodziny; 
3) Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 
uczniów; 
4) Umożliwienie korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy 
dydaktycznej; 
5) Umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne i niedostosowane społecznie, 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 
6) Zapewnienie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez realizowanie 
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie; 
7) Utrzymanie prozdrowotnych warunków życia i pracy ucznia i nauczyciela; 
8) Upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształcenie właściwych postaw 
wobec problemów ochrony środowiska; 
9) Umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów; 
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10) Określa szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania. 
11) Kształtuje u uczniów postawy prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w 
życiu społecznym. 
2. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 
 

§ 4. 
 
1. Sposoby realizacji niektórych zadań szkoły: 
1) Wprowadzenie nowych metod nauczania, nauczanie problemowe, integracja między 
i wewnątrz przedmiotowa, nowatorskie metody pracy. Szukanie aktualnych treści kształcenia 
w zależności od środowiska szkoły. Tworzenie przez nauczycieli programów autorskich; 
2) Rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez: 
a) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 
b) umożliwianie poznania kraju i najbliżej okolicy poprzez wycieczki, rajdy, konkursy. 
3) Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę 
z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Gnieźnie i Kłecku. 
2. Zadania wychowawcze: 
1) Uczniowie mają czuć się gospodarzami swojej szkoły (wychowanie bez stresowe). 
2) Wprawianie uczniów do demokratycznej i samorządowej pracy w szkole. 
3) Stosowanie testów socjometrycznych celu poznania wewnętrznych struktur klasy jako 
grupy społecznej. 
4) Ze względu na położenie szkoły na terenie wiejskim w miarę czystym środowisku 
naturalnym należy: 
a) uczulić uczniów na ochronę środowiska, w którym żyją, 
b) uczulić dzieci na racjonalne wykorzystywanie zasobów tego środowiska (las, woda), 
c) wychowywać w duchu miłośników przyrody; 
5) Podtrzymywać tradycje regionalne poprzez: 
a) udział w imprezach środowiskowych, 
b) udział w imprezach organizowanych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, 
c) naukę tańców ludowych i pieśni,  
d) poznawanie historii własnej miejscowości, 
e) realizowanie zagadnień z zakresu edukacji regionalnej, ekologicznej i geograficznej, 
f) organizowanie imprez środowiskowych. 
3. Zadania opiekuńcze:  
1) Szkoła zapewnia uczniom opiekę i tak: 
a) Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych sprawuje 
nauczyciel, a podczas przerw nauczyciel dyżurny. Dyżury pełnione są na korytarzu szkoły 
oraz na boisku od godz. 6.40 do zakończenia zajęć do godz. 14.05. 
b) Harmonogram dyżurów jest wywieszony w pokoju nauczycielskim. 
c) Opiekę nad uczniami podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje 
nauczyciel- opiekun. 
d) Podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę 
odpowiedzialny jest kierownik wycieczki. 
e) Program wycieczki ustala zgodnie z zasadami BHP kierownik wycieczki. 
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f) Przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły przypada 1 opiekun dla grupy 20 uczniów i poza 
miejscowość 1 opiekun dla grupy 15 uczniów. 
g) Nad uczniami, którzy maja trudne warunki rodzinne sprawowana jest opieka: 

 pomoc finansowa z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

 zwolnienie ze składki na rzecz Rady Rodziców, 

 dożywiania 
2) Dyrektor szkoły powierzy każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawca. Wychowawca prowadzi 
klasę od 0, I-III lub IV- VIII. Na uzasadniony wniosek Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego do dyrektora szkoły, można dokonać zmiany wychowawcy klasowego. Po 
wysłuchaniu stron decyzję o zmianie podejmie komisja w głosowaniu tajnym składająca się z: 
a) przewodniczącego Rady Rodziców lub wydelegowanego członka,  
b) 2 członków Rady Pedagogicznej, 
c) dyrektora szkoły. 
4. Celem wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym jest wsparcie całościowego 
rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania 
i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu 
działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 
4a. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, 
wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: fizyczny, emocjonalny, 
społeczny, poznawczy obszar rozwoju dziecka, język obcy nowożytny. 
5. Zadania oddziału przedszkolnego 
1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 
i poznawczym obszarze jego rozwoju; 
2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek 
w poczuciu bezpieczeństwa; 
3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 
4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 
5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 
6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 
7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 
8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie 
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 
9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 
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środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. 
10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 
dziecka; 
11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 
12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 
13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa 
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 
14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o 
nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych 
dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 
15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 
16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami; 
17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 
Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo oświatowe i 
jako szkoła publiczna: 
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;  
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 
4) realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 
ogólnego; 
5) realizuje ramowy plan nauczania;  
6) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 
egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty. 
 

§ 4a 
Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami 

w zakresie działalności innowacyjnej 
 
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia 
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 
2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.  
3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 
harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogiczne. 



 

 7 

 
§ 4b 

Organizacja wolontariatu szkolnego 
 
1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów. 
2. W Szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-
wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym 
i metodycznym Dyrektora szkoły. 
3. Cele i sposoby działania: 
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, 
dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 
2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby 
innych; 
3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska 
naturalnego; 
4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie 
ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy; 
5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej; 
6) promocja idei wolontariatu w szkole. 
3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć 
edukacyjnych może sprawować wolontariusz. 
4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na 
zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły. 
5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania 
odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania 
takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów. 
 

§ 4c 
Formy pomocy dla uczniów 

 
1. Uczniowi z przyczyn rodzinnych, rozwojowych lub losowych jest potrzebna pomoc 
i wsparcie Szkoła zobligowana jest świadczyć formy opieki i pomocy uczniom: 
1) pomoc materialna; 
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,  
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 
kształtowania ich aktywności i kreatywności. 

§ 4d 
Pomoc materialna 

 
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 
cel. 
2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, 
umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów. 
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3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub 
motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 
4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak  
i motywacyjnym. 
 

§ 4e 
Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole 
 

1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w 
ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej. 
2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne 
mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów 
edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom 
materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. 
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 
edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zgodnie z 
obowiązującym Regulaminem. 
 

§ 4f. 
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 
instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

 
1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy 
współudziale poradni: 
1) na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów: 
a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, 
b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia, 
2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych; 
3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją; 
4) na podstawie orzeczeń poradni dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może 
zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne – w miarę 
posiadanych środków finansowych; 
5) nauczyciele, rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, 
uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych 
na terenie poradni. 
2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych 
korzystając z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 
1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci, 
2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin, 
3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych, 
4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze. 
3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem Szkoła 
nawiązuje współpracę z: 
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1) inspektorem ds. nieletnich; 
2) kuratorem sądowym; 
3) Policyjną Izbą Dziecka; 
4) Pogotowiem Opiekuńczym; 
5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami 
Poprawczymi; 
6)  innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji. 
 

§ 4g. 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 
1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 
oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i 
nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 
2. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 
działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 
na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, 
konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 
potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 
uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wynika w szczególności; 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania i emocji; 
5) ze szczególnych uzdolnień; 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
8) z choroby przewlekłej; 
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia: 
a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 
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b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 
c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu 
podnoszenia efektywności uczenia się; 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego, 
b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób; 
4) zajęć specjalistycznych: 
a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 
lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5, 
b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji które powodują zaburzenia 
komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4, 
c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym 
uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10, 
d) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne – organizuje się dla uczniów 
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 10, 
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 
a) są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 
trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą 
realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym 
i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 
edukacyjnych, 
b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem 
7) warsztatów; 
8) porad i konsultacji; 
6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 
ucznia albo pełnoletniego ucznia. 
7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 
realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole 
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 
8. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane 
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
9. Godzina zajęć trwa 45 minut, Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, 
o prowadzeniu zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, przy zachowaniu 
ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to 
uzasadnione potrzebami ucznia. 
10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 
roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 
11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 
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posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć 
12. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 
współpracy z: 
1) rodzicami uczniów; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 
13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

 ucznia; 

 rodziców ucznia; 

 Dyrektora szkoły; 

 nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

 poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

 pielęgniarki szkolnej; 

 pomocy nauczyciela; 

 Poradni; 

 pracownika socjalnego; 

 asystenta rodziny; 

 kuratora sądowego; 

 organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
14. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału. 
15.Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 
nauczycieli. 
 

§ 4h. 
 
1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów, przez prowadzenie zaplanowanych 
i systematycznych działań w celu wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania 
zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji 
edukacyjnych i zawodowych w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i 
zawodu. 
2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów 
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod 
pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 
3. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w oddziale przedszkolnym obejmują 
preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami 
oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 
4. Działania z zakresu doradztwa w klasach I-VI obejmują orientację zawodową, która ma na 
celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec 
pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 
5. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII mają na celu wspieranie 
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uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego 
etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji 
zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.  
6. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani są w realizację działań 
związanych z doradztwem zawodowym oraz inne osoby zatrudnione w szkole. 
7. Działania kierowane do uczniów w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego: 

 konsultacje indywidualne, porady, udzielanie wskazówek, 

 zajęcia grupowe realizujące  

 udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego, 

 spotkania z pracodawcami, absolwentami szkoły 

 wizyty zawodoznawcze, 

 udział w targach edukacyjnych 

 umieszczanie informacji edukacyjno-zawodowych, np. na stronie internetowej lub w 
Librusie. 
8. Działania kierowane do rodziców w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego: 

 systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, 
zainteresowaniach, 

 organizowanie spotkań doradczych, 

 udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego. 
9. Działania kierowane do nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego: 
1) uświadamianie nauczycielom konieczności realizowania programu WSDZ na 
obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 
2) umożliwianie udziału w projektach, kursach i szkoleniach związanych z obszarem 
doradztwa zawodowego wymiana doświadczeń, baza wiedzy, 
3) organizowanie lekcji otwartych. 
10. W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z: 
1) poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 
2) biblioteką pedagogiczną; 
3) organem prowadzącym; 
4) urzędem pracy; 
5) pracodawcami, organizacjami pracodawców; 
6) szkołami ponadpodstawowymi oraz wyższymi; 
7) samorządami gospodarczymi lub innymi organizacjami gospodarczymi; 
8) Stowarzyszeniami lub samorządowymi zawodowymi placówkami kształcenia 
ustawicznego oraz centrami kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i 
uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
11. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora realizuje następujące zadania z doradztwa 
zawodowego: 
1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje 
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
2) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; 
3) koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę, w tym gromadzi, 
aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu 
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kształcenia. 
4) współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
5) wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
6) opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami program realizacji wewnątrzszkolnego 
doradztwa zawodowego oraz koordynuje jego realizację; 
7) realizuje działania wynikające z programu doradztwa zawodowego. 
12. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 
1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego; 
2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w 
zawodzie; 
3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego; 
4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
5) zajęciach z wychowawcą. 
13. Nauczyciel, wyznaczony przez Dyrektora, odpowiedzialny za realizację doradztwa 
zawodowego w szkole opracowuje program realizacji doradztwa zawodowego, 
uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 
14. Dyrektor w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zatwierdza program 
realizacji doradztwa zawodowego.  
15. Program zawiera: 
1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:  
a)   tematykę działań, uwzględniającą w treści programowe, 
b)  oddziały, których dotyczą działania,  
c)   metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach, 
w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,  
d)  terminy realizacji działań,  
e)   osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,  
2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań. 
16. Program realizacji doradztwa zawodowego tworzony jest z uwzględnieniem potrzeb 
uczniów, słuchaczy i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z 
doradztwem zawodowym 
 

§ 4i 
Profilaktyczna opieka zdrowotna  

 
1. W szkole realizowana jest opieka zdrowotna nad uczniami i obejmuje: 
1) profilaktyczną opiekę zdrowotną; 
2) promocję zdrowia; 
3) opiekę stomatologiczną. 
2. Opieka zdrowotna nad uczniami ma na celu: 
1) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej; 
2) kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne 
zdrowie. 
3. Cele są realizowane poprzez: 
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1) działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi 
chorób, w tym chorób zakaźnych; 
2)  wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka; 
3)  edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu oraz 
prawidłowego żywienia; 
4. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska 
nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. 
5. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta. 
6. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki 
stomatologicznej nad uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna. 
7. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami. 
8. Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku 
szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia 
sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.  

 
§ 4j 

 
1. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje z 
dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. 
2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega na podejmowaniu wspólnych działań 
w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych 
oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły. 
3. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1, pielęgniarka środowiska nauczania 
i wychowania albo higienistka szkolna doradza dyrektorowi szkoły w sprawie warunków 
bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole. 
4. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo 
higienistka szkolna przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji 
zdrowia uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej, z zachowaniem prawa do tajemnicy 
o stanie zdrowia uczniów. 
5. Obecność pielęgniarki lub higienistki szkolnej zależy od liczby uczniów i planu lekcji. 
6. Zadaniami pielęgniarki szkolnej są: 
1) przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania 
godności osobistej oraz zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z prawami pacjenta; 
2) przeprowadzenie testów przesiewowych u uczniów i kierowanie postępowaniem 
przesiewowym u uczniów z dodatnim wynikiem testu; 
3) przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza i wykorzystanie ich 
wyników; 
4) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów; 
5) przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu w 
szkole oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego; 
6) poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi; 
7) prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych 
programach profilaktyki i promocji zdrowia; 
8) współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno-
epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego 
zdrowiu uczniów i pracowników; 
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9) udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych 
zachorowaniach. 
 

§ 4k 
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,                                      
niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

 
1. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 
predyspozycjami. 
2. Kształcenie, wychowanie i opiekę  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na 
każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi.   
3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program 
wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 
4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
5. Uczniom tym Szkoła zapewnia: 
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów; 
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach; 
4) inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów,  w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, 
terapeutyczne, socjoterapeutyczne; 
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami 
pełnosprawnymi; 
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 
 

§ 5. 
 
1. Organy szkoły to: 
1) Dyrektor; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski. 
2. W celu wspomagania dyrektora szkoły w kierowaniu szkołą Rada Pedagogiczna powołuje 
zastępcę dyrektora, który pełni swą funkcje społeczne. 
3. Szczegółowe kompetencje organów Szkoły Podstawowej w Łubowie określa Statut Szkoły 
Podstawowej w Łubowie. 
 

§ 6. 
 
1. Dyrektor szkoły: 
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1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców podjęte w ramach ich 
kompetencji; 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosi odpowiedzialność 
za ich prawidłowe wykorzystanie; 
6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarza obsługę szkoły; 
7) sprawuje kontrolę wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące 
w obwodzie tej szkoły i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zwolnienia z realizacji 
obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz 
występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 
8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty; 
9) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 
w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub 
rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i 
opiekuńczej; 
10)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia; 
11)  wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 
przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych; 
12) Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 
wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 
a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 
b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji; 
13) współpracuje z pielęgniarką albo inna osobą/ instytucjami sprawującymi profilaktyczną 
opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą. 
2. Dyrektor w szczególności decyduje o następujących sprawach: 
1) zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
2) przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły; 
3) występowaniu z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w 
sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
4) ustalenia oceny pracy nauczyciela; 
5) kieruje nauczycieli na badania przed komisje lekarska ds. inwalidztwa i zatrudnienia; 
6) zobowiązania nauczyciela do wykonywania w okresie ferii w czasie nie dłuższym niż 7 dni 
prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego; 
7) udziela urlopu bezpłatnego; 
8) udziela nauczycielom urlopu dla podratowania zdrowia; 
9) zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków służbowych w przypadkach określonych 
z art.83 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela. 
3. Kompetencje Dyrektora szkoły: 
1) współdziałanie dyrektora ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 
2) wnioskowanie do Kuratora oświaty o przeniesienie ucznia realizującego obowiązek 
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szkolny do innej szkoły; 
3) powierzenie stanowiska kierowniczego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę 
oraz Rady Rodziców; 
4) wstrzymanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, oraz zawiadomienie organu 
prowadzącego i sprawującego nadzór. 
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla 
uchwałę w razie niezgodności z prawem- rozstrzygnięcie jest ostateczne.  
4. Rada Pedagogiczna: 
1) zatwierdza plany pracy szkoły; 
2)  podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po 
zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 
4) opiniuje organizację szkoły, projekt planu finansowego; 
4a) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 
4b) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły; 
a) W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz Dyrektor szkoły. W 
zebraniach Rady mogą uczestniczyć także osoby zaproszone przez przewodniczącego za 
zgodą lub na wniosek Rady. 
b) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 
c) Zebrania są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu po 
zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 
d) Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy: 
- Przewodniczącego, 
- organu prowadzącego szkołę, 
- na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
5) Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej, jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie na 7 dni przed zebraniem. 
6) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
7) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
8) Protokół zebrania podpisuję wszyscy członkowie Rady, Przewodniczący Rady oraz 
protokołujący. 
9) Podstawowym dokumentem działalności Rady są księgi protokołów. 
10) Księgi protokołów należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom, organom 
nadzorującym szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych 
zrzeszających nauczycieli. 
5. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 
1) Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeńskości i zgodnego współdziałania 
wszystkich członków Rady. 
2) Przestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły. 
3) Udziału we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz w wewnętrznym samokształceniu. 
4) Składaniu przed Radą sprawozdań z wykonanych zadań. 
5) Nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą 
naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, rodziców także nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. 
6. Kompetencje Rady Pedagogicznej: 
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1) Podjęcie uchwały zobowiązującej dyrektora szkoły o złożenie wniosku do Kuratora 
Oświaty celem przeniesienia ucznia realizującego obowiązek szkolny do innej szkoły. 
2) Podejmowanie uchwał w obecności połowy członków. 
3) Opiniowanie osób obejmujących stanowiska kierownicze. 
4) Opiniowanie wniosku złożonego przez organ prowadzący szkołę o przedłużenie kadencji 
dyrektora szkoły. 
5) Wnioskowanie do dyrektora szkoły o zaproszenie nauczycieli wykonujących czynności z 
zakresu nadzoru pedagogicznego do udziału w posiedzeniu Rady. 
6) Wyłanianie nauczycieli jako członków do komisji konkursowej na dyrektora szkoły: 
a) Spośród grona pedagogicznego rada jawnie zgłasza 3 osoby, 
b) Powołuje się Komisję skrutacyjną, 
c) W tajnym głosowaniu członek rady wskazuje 2 osoby, 
d) Gdy jest taka sama ilość głosów, jeszcze raz następuje tajne głosowanie na te osoby, 
d) Komisja Skrutacyjna liczy głosy, ustala i zatwierdza ostatecznych członków do Komisji 
Konkursowej na dyrektora szkoły. 
7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 
7. Rada pedagogiczna zatwierdza: 
1) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników; 
2) wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) roczny program/plan pracy szkoły; 
4) wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę; 
5) wnioski wychowawców oddziałów i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania 
uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar; 
6) założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego; 
7) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym; 
8) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do złożenia 
wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do 
innej szkoły; decyzję w tej sprawie wydaje Kurator; 
9) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 
zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców;  
8. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w ust. 4 pkt 2  o wynikach 
klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. W przypadku gdy dyrektor szkoły 
nie podejmie rozstrzygnięcia, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga 
nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę. 
9.  Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich 
szkoły, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ 
prowadzący szkołę. 
 

§ 7. 
 
1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym 
z dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, organami nadzorującymi szkołę oraz różnymi 
organizacjami i instytucjami społecznymi w realizacji zadań szkoły. Rada Rodziców ma 
prawo występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
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2. Tryb Wyboru członków Rady Rodziców: 

 Podstawowym ogniwem RR jest Rada oddziałowa , którą wybiera ogół rodziców uczniów 
danego oddziału. Rada oddziałowa składa się z trzech osób (przewodniczący, sekretarz, 
skarbnik); 

 RR stanowią delegaci Rad oddziałowych wybrani w tajnym głosowaniu (po jednym 
przedstawicielu z każdego oddziału). 
3. Kompetencje Rady Rodziców: 
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły, obejmującego:  
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz; 
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i 
rodziców. 
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności i kształcenia lub 
wychowania szkoły. 
3a. Rada Rodziców może: 

 wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 
nauczyciela stażysty; 

 występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
szkolnych; 

 delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 
stanowisko dyrektora szkoły; 

 delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 
3b. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 
w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; szczegółowy tryb wyborów do rad 
oddziałowych i rady rodziców; zasady wydatkowania funduszy rady rodziców 
4. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na temat oceny pracy nauczyciela na piśmie w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Nie 
przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. 
5. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i 
wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji 
zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie 
zdrowia uczniów. 
6.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 
rodziców określa Regulamin Rady Rodziców 
7.Ww. fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady 
rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania 
funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie 
udzielone przez Radę Rodziców. 
 

§ 7a 
Samorząd Uczniowski 

 
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. 
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2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są 
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły. 
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski 
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 
podstawowych praw uczniów takich jak: 
1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami; 
2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 
zainteresowań; 
4) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 
5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 
dyrektorem szkoły; 
6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu 
wolontariatu. 
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu której zadaniem jest 
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez 
zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. 

 
§ 7b. 

Warunki współdziałania organów szkoły 
 
1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 
granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem szkoły. 
2. Organy szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących 
życia szkolnego. 
3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 
decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor szkoły. 
4. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego 
trybu: 

 z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład 
zespołu rozstrzygającego zaistniały problem; 

 decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej 50 % członków zespołów.  

 Spory między organami szkoły rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej 
poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 

 Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” 
z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

 Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

 W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące 
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zasady postępowania: 

 konflikt dyrektor - rada pedagogiczna: 
a) spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady 
pedagogicznej, 
b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz szkoły 
można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”. 

 konflikt dyrektor – rada rodziców: 
a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady 
rodziców z udziałem dyrektora, 
b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o 
pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego. 

 konflikt dyrektor - samorząd uczniowski: 
a) spory pomiędzy dyrektorem, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są między 
wybranymi przez samorząd uczniowski przedstawicielami samorządu uczniowskiego a 
dyrektorem szkoły w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego. 

 konflikt rada pedagogiczna - samorząd uczniowski. 
a) spory pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem uczniowskim rozstrzygane są na 
wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez radę pedagogiczną nauczycieli, 
przedstawicieli samorządu uczniowskiego oraz dyrektora. 
 

§ 7c. 
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

wychowania i profilaktyki 
 
1. Rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania 
i profilaktyki. 
2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców i rodziców oraz 
wywiadówki. 
3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie 
może być mniejsza niż 2 razy w półroczu. 
4. Rodzice uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału 
w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą 
w innym terminie. 
5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do: 
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i 
szkole (Wychowawca opracowuje w oparciu o „Program wychowawczo-profilaktyczny 
szkoły” klasowy plan wychowawczy w porozumieniu z rodzicami), 
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania egzaminów (Wychowawca zapoznaje rodziców na pierwszej wywiadówce 
każdego roku szkolnego z programem wychowawczo-profilaktycznym, zasadami oceniania, 
klasyfikowania i promowania), 
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i 
przyczyn trudności w nauce: 
a) na wywiadówkach, 
b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, 
konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela, 
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c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, 
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych 
dzieci, 
5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych, 
6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 
prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły. 
6. Rodzice ponoszą pełną finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia 
mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala 
Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi. 
 

§ 8. 
Organizacja szkoły 

 
1. W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim 
dniu września z wyjątkiem soboty, a kończą w pierwszy piątek po dniu 20 czerwca. 
2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia lub od 22 do 31 grudnia, jeżeli 22 
grudnia wypada w poniedziałek. 
3. Pierwsze półrocze w szkole trwa od 1 września i kończy się najpóźniej po 4 tygodniu 
stycznia. 
4. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty. 
5. Drugie półrocze zaczyna się najpóźniej w 1 tygodniu lutego i trwa do zakończenia roku 
szkolnego. 
6. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy 
się w pierwszy wtorek po świętach. 
7. Ferie letnie rozpoczynają się  dzień po zakończeniu roku szkolnego i trwają do 31 sierpnia. 
8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Rodziców, Radą Pedagogiczną może podjąć 
decyzję o potraktowaniu poniedziałków wypadających przed dniami świątecznymi ustawowo 
wolnymi od pracy i piątków wypadających bezpośrednio po świętach ustawowo wolnymi od 
pracy, jako dni wolnych od zajęć pod warunkiem ich odpracowania. 
 Przerwy lekcyjne mogą trwać od 10 do 20 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor 
szkoły. 
10. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, najpóźniej do 21 
kwietnia każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania i planu finansowego szkoły. 
11. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja 
każdego roku. 
12. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 
3) dla poszczególnych oddziałów: 
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 
prowadzonych w grupach, 
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,  
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać 



 

 23 

w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,  
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 
5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. 
5a) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli 
oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć; 
5b) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego; 
6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, 
8) liczbę godzin zajęć świetlicowych, liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej 
oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe; 
9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej. 
12a. Arkusz organizacji zawiera również postanowienia dotyczące oddziału przedszkolnego. 
13. Szkoła przygotowuje szkolny zestaw programów (w szczególnych przypadkach program 
indywidualny) wybranych z programów nauczania znajdujących się w wykazie programów 
dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN. 
14. Szkolny zestaw programów opiniuje rada pedagogiczna, a zatwierdza dyrektor szkoły. 
14a. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych 
w szkolnym planie nauczania i zestawem programów danego oddziału klasy, dopuszczonych 
do użytku szkolnego. 
14b. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie 
więcej niż 25 uczniów. 
14c. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do 
zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły 
do oddziału klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej może dzielić 
dany oddział, za zgoda organu prowadzącego, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 
liczbę określoną w ust. 14b. 
14d. Jeżeli w przypadku określonych w ust. 14c liczba uczniów w oddziale zwiększy się 
o więcej niż 2 uczniów, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany 
oddział. 
14e. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. 
14f. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 
15. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych nowożytnych 
i informatyki, oraz na zajęciach, dla których treści programu nauczania wynika konieczność 
prowadzenia ćwiczeń. 
16. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych nowożytnych 
i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, oraz podczas ćwiczeń w tym 
laboratoryjnych oddziałach powyżej 30 uczniów. 
17.W przypadku liczących odpowiednio mniej niż 24, lub mniej niż 30 uczniów podział na 
grupy dokonuje się za zgoda organu prowadzącego szkołę. 
18.Zajęcia z w. f. w klasach 4-8 prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. 
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19.Zajęcia w klasach 1-3 mają charakter kształcenia zintegrowanego. 
20.Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach 1-3 ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia 
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 
21.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest 
prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas 
zajęć ustalony w tygodniowym rozkład zajęć. 
21a. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziale klas I- III ustala nauczyciel 
prowadzący te zajęcia. 
22. Dla uczniów, którzy muszą wcześniej przybywać do szkoły organizowana jest świetlica 
szkolna. 
23. Nauczyciel dyżurny świetlicy sprawuje opiekę nad uczniami i jest odpowiedzialny za ich 
bezpieczeństwo. Czas pracy świetlicy: 6.40-7.40 oraz 11.20-16.20. 
24. Uczniowie, którzy są w trudnej sytuacji materialnej są objęci dożywianiem. Wykaz tych 
dzieci przygotowują wychowawcy klas w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
25. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na 
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 
i higieny pracy. 
26. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 
pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły 
a szkołą wyższą. 
27. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia herbaty. 
28. Wpłaty na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne. 
 

§ 9. 
Biblioteka szkolna 

 
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców i wiedzy o regionie. 
1a. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do 
samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania po 
przez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez 
nauczyciela. 
2. Z biblioteki mogą korzystać: pracownicy szkoły, uczniowie, nauczyciele, rodzice i inne 
osoby. 
3. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można: 
1) wypożyczając do domu; 
2) czytając lub przeglądając je na miejscu; 
3) jednorazowo wypożyczyć można dwie książki; 
4) należy chronić książki przed zniszczeniem; 
5) najpóźniej dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy zwrócić wszystkie 
wypożyczone książki. 
3a. Biblioteka pełni funkcje: 
1) kształcąco-wychowawczą poprzez: 
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, 
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b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, 
c) kształcenie kultury czytelniczej, jest możliwość opowiedzenia przez uczniów 
przeczytanych  książek nauczycielowi-bibliotekarzowi oraz polonistom. 
d) wdrażanie do poszanowania książki, 
e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 
2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 
a) współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, 
w tym świetlicowych, 
b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych, 
c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych, 
d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce; 
3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego. 
4. Ilość godzin biblioteki uwarunkowana jest akceptacją przez Organ Prowadzący ujętej 
liczby w projekcie. 
5. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 
1) przygotowanie uczniów do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, 
2) posługiwanie się słownikami, encyklopediami, 
3) prowadzenie konkursów czytelniczych, inscenizacji, ilustracji, 
4) współpraca z biblioteką publiczną, 
5) przeprowadzenie lekcji bibliotecznych poszczególnych klasach, 
6) naprawa zniszczonych książek, 
7) zakup nowych książek przyznanego funduszu, 
8) systematyczne prowadzenie księgi bibliotecznej, 
9) przeprowadzanie inwentaryzacji okresowych,  
10)  tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 
różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, organizowanie 
różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną; m.in. poprzez: 
a) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie, 
b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie 
wystaw i pokazów, 
c) organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych, 
d) aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy; 
11)  rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk 
czytania i uczenia się, m.in. poprzez: 
a) spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej, 
b) czytanie dzieciom bajek, lektur, książek przez bibliotekarza, 
c) prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z 
uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka; 
6. Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych warunków do 
zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz 
wspomaganie procesu budowania jakości pracy szkoły. 
7. Nauczyciel bibliotekarz jest zobligowany do systematycznego podnoszenia swoich 
kompetencji. 
8. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez: 
1) właściwą obsadę personalną; 
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 
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3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej; 
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 
zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 
samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

 
§ 10 

Świetlica szkolna 
 
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele 
i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-
opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym 
szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego 
rozkładu zajęć. 
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów 
pod opieka jednego nauczyciela nie przekracza 25. 
3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz 
rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia 
rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz 
odrabianie lekcji. 
3a.Świetlica pełni funkcje: 
1) opiekuńczą; 
2) wychowawczą; 
3) profilaktyczną; 
4) edukacyjną. 
4. Cele i zadania, zasady funkcjonowania oraz zasady współpracy z rodzicami jak również 
obowiązującą dokumentację świetlicy określa regulamin opracowywany przez 
wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb na początku każdego roku 
szkolnego), zatwierdzany jest przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji 
wychowankom i ich rodzicom. 
 

§ 11 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów. 
3. Do zadań nauczycieli należą: 
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, zaznajomienie 
z przepisami ruchu drogowego, ubezpieczenia uczniów, dyżury nauczycielskie, zapoznanie z 
planem ewakuacyjnym szkoły (sygnały, alarmy), przestrzeganie przez nauczycieli przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z zarządzeniami MEN z dnia 17 marca 1992 roku; 
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2) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, śledzenie nowości wydawniczych, 
wdrażanie innowacji pedagogicznych, stosowanie aktywizujących form i metod nauczania, 
indywidualizacja w procesie kształcenia, bogacenie bazy dydaktycznej; 
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, 
współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; 
5) aktywne uczestnictwo w kulturze – organizowanie wycieczek do teatru, na wystawy; 
6) przygotowywanie inscenizacji, organizowanie kół zainteresowań, przygotowanie uczniów 
do konkursów; 
7) sprawiedliwe ocenianie oraz równe traktowanie wszystkich uczniów; 
8) pomagać uczniom mającym trudności w nauce; 
9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy, udział 
w konkursach, w pracach zespołu samokształceniowego, samokształceniowego hospicjach 
koleżeńskich, znajomość ustaw, regulaminów, instrukcji i programów. 
3a. Nauczyciel zobowiązany jest: 
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; 
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju 
osobowego;  
3) doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły; 
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 
6) ujawniać i uzasadniać oceny, informować rodziców oceną niedostateczną śródroczną lub 
roczną z przedmiotu; 
7) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego 
potrzebującym; 
8) prowadzić zindywidualizowaną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 
9) dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się 
potwierdzone w poradnio specjalistycznej; 
10) wdrażać uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą, stan higieniczny otoczenia oraz 
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 
11) udzielać pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 
występowania do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy; 
13) systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, terminowo dokonywać 
wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów oraz potwierdzać podpisem odbyte 
zajęcia; 
14) przestrzegać tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i rodziców, 
15) czynnie i systematycznie brać udział w pracach rady pedagogicznej, realizować jej 
postanowienia i uchwały, brać udział w szkoleniach; 
16) współpracować z rodzicami; 
17) przestrzegać dyscypliny pracy: aktywnie pełnić wyznaczone dyżury przez całą przerwę 
międzylekcyjną, niezwłocznie informować pracodawcę o nieobecności w pracy, punktualnie 
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zaczynać i kończyć zajęcia; 
18) respektować prawa ucznia; 
19) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 
stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 
20) zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić  
o podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły; 
21) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona 
przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na 
terenie szkoły. 
3b. Nauczyciel odpowiada za: 
1) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, prawidłowy przebieg 
procesu dydaktycznego, a także troszczyć się o życie, zdrowie i bezpieczeństwo 
powierzonych jego opiece uczniów; 
2) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich 
form działalności dydaktyczno-wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć 
bibliotecznych w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu, 
w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę; 
3) skutki wynikłe z braku osobistego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na wszelkich 
zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnionych przez nauczyciela dyżurów; 
4) powierzony mu (z obowiązkiem zwrotu) sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne; 
5) zniszczenie lub stratę majątku i wyposażenia szkoły – wynikające z nieporządku, braku 
nadzoru, zabezpieczenia. 
3c. Nauczyciel ma prawo do: 
1) decydowania w sprawie doboru programu, metod, form organizacyjnych, podręczników i 
środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu; 
2) decydowania o treści programu koła przedmiotowego lub koła zainteresowań; 
3) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów; 
4) pomagania przy wystawieniu oceny z zachowania- konsultuje się z wychowawcą oddziału, 
który decyduje o ocenie ostatecznej; 
5) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 
uczniów. 
3d. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w 
związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji 
seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań 
religijnych lub światopoglądów uczniów.  
4. Zakres obowiązków wychowawcy klasowego: 
1) praca z klasą/uczniami: 
2) opieka nad zespołem uczniowskim, 
3) wybór do samorządu uczniowskiego, 
4) organizowanie imprez klasowych, 
5) wdrażanie uczniów do samorządności, 
6) opieka i urządzanie klasy, 
7) organizowanie życia kulturalnego, 
8) organizowanie wycieczek w celu poznania najbliższej okolicy i jej historii, 
9) wdrażanie uczniów do pełnienia ról społecznych, 
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10) kontrola i ocena pracy uczniów, 
11) mobilizowanie uczniów do sumiennej pracy, 
12) poznawanie uczniów i ich warunków domowych, 
13) pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów. 
14) współpraca z rodzicami: 
a) organizowanie spotkań z rodzicami raz w miesiącu, 
b) rozmowy indywidualne z rodzicami w razie potrzeby, 
c) wybór klasowej Rady Rodziców, 
d) bieżące informacje o organizacji pracy i życia w klasie i szkole, 
e) włączenie rodziców do pracy wychowawczej i dydaktycznej w szkole, 
f) organizowanie otwartych lekcji dla rodziców, 
g) włączenie rodziców do organizowania imprez i uroczystości szkolnych i klasowych, 
h) włączenie rodziców do pomocy materialnej klasie, szkole (wykonywanie drobnych napraw 
sprzętu i pomocy dydaktycznych, 
i) pedagogizacja rodziców. 
15) współdziałanie 
a) udział w planowaniu pracy wychowawczej szkoły, 
b) włączenie klasy w ogólnoszkolny system informacji, 
c) udział w naradach i konferencjach. 
16) zadania opiekuńcze i prowadzenie dokumentacji 
a) opieka nad dokumentacją klasy, 
b) opracowanie planu pracy wychowawcy klasowego, 
c) poznanie warunków życia i stanu zdrowia uczniów, 
d) czuwanie nad frekwencją uczniów, 
e) troska o bezpieczeństwo i higienę. 
5. Uprawnienia wychowawcy klasowego 

 ocenia i opiniuje uczniów, 

 decyduje o kierunku pracy wychowawczej w klasie, 

 kieruje systemem kar i nagród w obrębie klasy zgodnie z regulaminem, 

 kontroluje i ocenia pracę wychowawczą nauczycieli uczących w danej klasie, 

 reprezentuje klasę na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 
6. Zakres odpowiedzialności 
Wychowawca klasy odpowiedzialny jest za całokształt pracy wychowawczej i opiekuńczej na 
terenie klasy, a szczególności: 

 za realizację planu pracy wychowawczej; 

 za organizowanie życia wewnętrznego w klasie; 

 za estetyczny wygląd klasy; 

 za współpracę z rodzicami. 
7. Każdemu początkującemu nauczycielowi dyrektor szkoły przydziela nauczyciela opiekuna, 
który zapewnia mu pomoc merytoryczną i metodyczną.  
8. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta 
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 6 czerwca1997r. – Kodeks Karny. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są 
zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela 
uprawnienia zostaną naruszone. 
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§ 12 
Zadania zespołów nauczycielskich 

 
1. Cele i zadania zespołów nauczycielskich: 
1) organizacja współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 
nauczania, korelowania treści a także uzgadniania decyzji w sprawach wyboru programu 
nauczania; 
2) Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z zakresu 
edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub 
materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów klas IV- VIII 
oraz materiałów ćwiczeniowych; 
3) Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów 
niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym potrzeby edukacyjne 
i możliwości psychofizyczne uczniów; 
4) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania 
wyników nauczania; 
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa dla 
początkujących nauczycieli; 
6) omawianie i opracowywanie regulaminów i sposobów przeprowadzania w szkole 
konkursów; 
7) opracowywanie i przygotowywanie uroczystości w szkole; 
8) prowadzenie lekcji otwartych; 
9) wymiana doświadczeń; 
10) przygotowywanie, opracowywanie, opiniowanie innowacji i eksperymentów 
opracowywanie raportu o wynikach egzaminu zewnętrznego. 
2. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły 
przedmiotowe. 
3. Zespoły powołuje dyrektor szkoły. 
4. Każdy zespół wyłania swojego przewodniczącego, który kieruje pracą zespołu. 
5. W szkole działają także zespoły wychowawcze, w skład których wchodzą wychowawcy 
powołani przez dyrektora szkoły. 
6. W szkole mogą także działać inne zespoły wynikające z organizacji pracy w danym roku 
szkolnym bądź wynikające z konieczności wykonania określonych na dany rok zadań tzw. 
zespoły problemowo-zdaniowe powoływane w razie potrzeby przez dyrektora szkoły na 
wniosek zespołu. 
 

§ 13 
Zadania nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom 

 
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 
nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę. 
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia 
odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia w tym zakresie. 
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez 
dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel zobowiązany jest do: 
1)punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 



 

 31 

nadzorowi; 
2) aktywnego pełnienia dyżuru, tj. reagowania na wszelkie objawy zachowań odbiegających 
od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne i zagrażające 
bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie 
na poręczach schodów, parapetach okiennych); 
4)dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych 
urządzeń i dekoracji szkolnych; 
5)zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do 
budynku szkolnego oraz sal lekcyjnych; 
6)egzekwowania, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły w trakcie przerw; 
7)niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły - w szczególności w toaletach i 
szatniach sportowych; 
8)natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 
działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz 
zabezpieczenia miejsca wypadku. 
4. Nauczyciel pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa osoby 
dyżurującej. 
5. Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom 
biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. 
6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania 
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznia do pełnych przerw 
międzylekcyjnych. 
7. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek 
przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie wycieczek szkolnych obowiązującym w szkole. 
8. W szkole jest obowiązek rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są 
wycieczkami. 
9. Rejestr wyjść grupowych prowadzi wicedyrektor. 
10. Rejestr zawiera informacje określone odrębnymi przepisami, w szczególności podpisy 
opiekunów każdego wyjścia i podpis dyrektora.  

 
§ 14 

 
Uczniowie szkoły 

 
1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej niż 
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat. 
2. W przypadku uzasadnionych ważnych przyczyn określonych przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego 
i przedszkolnego może być odroczone jednak nie dłużej niż na rok. Decyzje podejmuje 
dyrektor szkoły. 
3. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły może zezwolić na spełnienie obowiązku 
szkolnego poza szkołą – indywidualny tok nauki. 
4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do dopełnienia 
czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły /do klasy I, rok wcześniej/, 
zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, zapewnienia dziecku 
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warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. 
5. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci obwodu szkoły. 
6. Dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, których stan zdrowia 
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, biorą udział w nauczaniu 
indywidualnym organizowanym na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 
nauczania. 
 

§ 15 
Zasady rekrutacji 

 
1. Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym 
roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku 
szkolnego. 
2. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału klasy 
pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat jeżeli: 

 korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo  

 posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 
określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
3. Do oddziału klasy pierwszej przyjmuje się : 
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia; 
2) na wniosek rodziców i za zgodą Organu Prowadzącego dzieci zamieszkałe poza obwodem 
szkoły. 
O fakcie spełniania obowiązku szkolnego informuje się dyrektorów szkół tych obwodów 

 
§ 16. 

Prawa i obowiązki ucznia 
 
1. Uczeń ma prawo do: 
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej, 
2) opieki wychowawczej, bezpiecznych warunków nauki, ochrony przed wszelkimi formami 
przemocy fizycznej bądź psychicznej, 
3) ochrony i poszanowania jego godności, 
4) podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym, 
5) swobodę wyrażania myśli i przekonań, 
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli, 
8) postępów w nauce, 
9) zapoznanie się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami, 
10) pomocy w przypadku trudności w nauce, uczniowie zdolni indywidualnej pracy, 
11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, 
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 
13) korzystania z biblioteki szkolnej, 
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14) redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego. 
2. Uczeń ma obowiązek: 
1) przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie szkoły, 
2) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć 
w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 
3) godnie reprezentować szkołę, 
4) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
5) zachowywać się kulturalnie, 
6) chronić własne życie i zdrowie, 
7) dbać o ład i porządek, higienę oraz wspólne dobro szkoły takie jak: sprzęt, meble, 
urządzenia i przybory szkolne itp. 

 
§ 17 

Nagradzanie ucznia 
 

1. Uczeń może być nagrodzony za uzyskane: 
1) osiągnięcia w nauce; 
2) osiągnięcia sportowe; 
3) osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach; 
4) osiągnięcia i zaangażowanie w życie szkoły i środowisko; 
5) wyróżniającą się postawę społeczną i moralną; 
6) osiągnięcia w czytelnictwie; 
7) 100% frekwencji. 
8) Wyróżniającego się ucznia klasy ósmej „Szlachetny Człowiek” 
2. Stosuje się następujące rodzaje nagród: 
1) nagrodę książkową lub rzeczową; 
2) dyplom uznania; 
3) pochwałę wychowawcy wobec klasy; 
4) pochwałę dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej; 
5) list pochwalny skierowany do rodziców. 
3. Kryteria przyznawania nagród: 
1) nagrodę książkową, rzeczową lub dyplom uznania otrzymuje uczeń w przypadkach: 
a) uzyskania średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 
oraz wzorowej oceny zachowania, 
b) aktywnego udziału w organizacjach działających na terenie szkoły, 
c) zaangażowania się w pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 
d) uzyskania osiągnięć sportowych, artystycznych, w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, 
e) uzyskania 100 % frekwencji za dany rok szkolny, 
f) wyróżniania się na forum klasy postawą społeczną i moralną, 
g) największej liczby wypożyczonych książek z biblioteki szkolnej; 
2) pochwałę wychowawcy wobec klasy uczeń otrzymuje za wyróżniającą się pracę na rzecz 
klasy; 
3) pochwałę dyrektora na forum szkoły otrzymuje uczeń za wyróżniającą się pracę na rzecz 
szkoły i środowiska; 
4) list pochwalny otrzymują rodzice, których dziecko ma szczególne osiągnięcia w nauce, 
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zachowaniu oraz wykazuje aktywną postawę działając na rzecz szkoły i środowiska. 
4. Uczeń może otrzymać nagrodę dyrektora. Jest to nagroda książkowa lub rzeczowa. 
1) Nagrodę dyrektora może otrzymać uczeń, który: 
a) osiągnął maksymalną liczbę punktów na egzaminie zewnętrznym, 
b) wyróżnia się postawą społeczną i moralną (kulturalny uczeń), 
c) wyróżnia się w działalności artystycznej, samorządowej, pracy na rzecz szkoły 
i środowiska; 
5. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych 
odnotowuje się na świadectwie szkolnym. 
6. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące: 
1) wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, 
zaangażowania w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej 
przez ucznia postawy jak i wpływać mobilizująco na innych; 
2) w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosując 
zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia; 
3) dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, 
nauczyciela, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego. 

 
§ 18 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody 
 

1. Uczeń szkoły, rodzic Ucznia szkoły, pracownik szkoły, może złożyć do Dyrektora 
umotywowane pisemne zastrzeżenia dotyczące przyznanej Uczniowi nagrody. Wnoszący 
winien się podpisać oraz wskazać adres korespondencyjny. 
2. Zastrzeżenia złożone anonimowo nie będą rozpatrywane. 
3. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia w którym zastrzeżenia zostały 
dostarczone do sekretariatu Szkoły. 
4. Przed zajęciem stanowiska, Dyrektor występuje do organu który przyznał nagrodę z 
wnioskiem o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 
wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie zastrzeżeń za 
zasadne. 
5. W przypadku gdy przyznającym nagrodę był Dyrektor albo Szkoła, Dyrektor występuje do 
Rady Pedagogicznej o pisemne ustosunkowanie się do zastrzeżeń, w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od dnia doręczenia. Nie złożenie pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń w 
terminie wskazanym w terminie wskazanym wyżej, jest poczytywane jako nie uznanie 
zastrzeżeń za zasadne. 

§ 19 
Kary dla ucznia 

 
1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora i nauczycieli, 
lekceważy obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być 
zastosowane kary w postaci:  
1) upomnienia pisemnego wychowawcy oddziału; 
2) nagany wychowawcy oddziału; 
3) upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi; 



 

 35 

4) upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia; 
5) nagany dyrektora szkoły; 
6) przeniesienia ucznia do równoległej klasy; 
7) zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania, 
a zwłaszcza do: 
a) naprawienia wyrządzonej szkody, 
b) wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności 
szkolnej oraz lokalnej, 
c) uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub 
szkoleniowym, 
d) przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość. 
2. W przypadku demoralizacji nieletniego polegającej w szczególności na: 
1) naruszeniu zasad współżycia społecznego; 
2) popełnieniu czynu zabronionego; 
3) systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego; 
4) używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w stan odurzenia; 
5) włóczęgostwo; 
6) uprawianie nierządu; 
7) udziale w grupach przestępczych; 
dyrektor szkoły przeciwdziała tym zachowaniom, powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców 
oraz policję. 
3. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub na policję 
w przypadkach, gdy: 
1) rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania 
wychowawcy oddziału i dyrektora szkoły; 
2) uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły 
trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji; 
3) szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie 
przynosi żadnych rezultatów; 
4) dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa. 
4. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa w ust. 
1, są odnotowywane w dzienniku uwag danego oddziału. 
5. Uczeń może zostać ukarany w przypadku: 
1) lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych; 
2) nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi 
i administracji; 
3) braku dbałości o zdrowie własne i kolegów; 
4) niszczenia mienia szkoły; 
5) fałszowania dokumentów; 
6) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
7) nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły. 
6. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne 
środki wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara 
przyczyni się do osiągnięcia celu wychowawczego 
7. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia. 
8. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone 
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stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia. 
9. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności 
niejednoznacznie wskazujące na winowajcę, traktowane winny być na korzyść obwinionego. 
10. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar: 
1) wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za: 
a) złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego, 
b) drobne uchybienia natury porządkowej np. brak stroju sportowego, przyborów itp., 
c) spóźnianie się na zajęcia lekcyjne, 
d) złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów,  
e) przerzucanie winy na innych, 
f) samowolne opuszczanie lekcji, 
g) utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
h) niewłaściwego korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych; 
2) wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za: 
a) samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia, 
b) powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano, 
c) wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów, 
d) aroganckie zachowanie się wobec innych osób, 
e) opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i obowiązkowych zajęć, 
f) odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela, 
g) notorycznego korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych; 
3) dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej 
w szczególności za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz 
za opuszczenie bez usprawiedliwienia dużej ilości godzin w semestrze; 
4) dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który: 
a) mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie takie same wykroczenia, 
b) którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, 
c) dopuszcza się kradzieży, 
d) opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne, 
e) narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne zasady 
obowiązujące w szkole; 
5) kara przeniesienia do równoległej klasy może być wymierzona w szczególności za: 
a) powtarzające się zachowania, za które udzielono niższe kary, 
b) wnoszenie na teren szkoły środków zabronionych, mogących spowodować uszkodzenie ciała 
lub wprowadzić uczniów w stan odurzenia,  
c) stosowanie przemocy wobec uczniów własnej lub innej klasy, 
d) znęcanie się nad innymi w formie agresji psychicznej i fizycznej, 
e) niszczenie lub fałszowanie dokumentacji szkoły; 
f) fałszowanie podpisów, dokumentów, zwolnień z zajęć. 

 
§ 20 

Przeniesienie ucznia do innej szkoły 
 
W uzasadnionych przypadkach uczeń na wniosek dyrektora szkoły, poparty uchwałą Rady 
Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez Kuratora 
Oświaty do innej szkoły. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w 



 

 37 

szczególności w przypadku: 
1) gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych tj.: upomnienie 
wychowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia 
ucznia do klasy równoległej; 
2) używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły 
i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę; 
3) agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły; 
4) umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników 
szkoły; 
5) spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych; 
6) kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków 
i innych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu; 
7) fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji 
szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen; 
8) zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi, 
w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych 
podobnych zachowań; 
9) innych drastycznych naruszeń postanowień statutu. 
 

§ 21 
Tryb odwoławczy od kary 

 
1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub samorząd 
uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla 
dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni. 
2. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 
czasu, może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za niebyłą. 
3.  O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni. 
4. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 
czasu (6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać karę za 
niebyłą.  

 
§ 22 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania 
 
1. Ocenianiu podlegają: 

 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

 zachowanie ucznia. 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
1) określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych 
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
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nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 
4. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny: 
1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne; 
3) śródroczne i roczne; 
4) końcowe. 
5. Termin ustalania ww. ocen określa Statut szkoły. 

 
§ 23. 

Cel oceniania wewnątrzszkolnego 
 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych jego zachowaniu oraz 
postępach w tym zakresie. 
2) Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju. 
2a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co 
zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć. 
3) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 
4) Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach nauce, 
zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia. 
5) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 
wychowawczej. 
3.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych (półroczne) ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, oraz zajęć dla mniejszości narodowej. 
2) Ustalenie kryteriów zachowania. 
3) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć dla mniejszości narodowej oraz śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 
4) Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
5) Ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych 
(półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
zajęć dla mniejszości narodowej, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
6) Ustalenie warunków sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach w nauce i 
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia 
4. Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidywaną roczną (półroczną) oceną klasyfikacyjną 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych decyzją rady pedagogicznej, jeżeli osiągnął znaczące 
(I-III i wyróżnienia) wyniki w olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim. 
5. Uczeń może otrzymać decyzją rady pedagogicznej wyższą niż przewidywaną roczną 
(półroczną) ocenę zachowania, gdy promuje szkołę w środowisku, oraz następuje znacząca 
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poprawa w zachowaniu. 
6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:  
1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania. 
2) Sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców opiekunów warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniana zachowania oraz 
o warunkach trybie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 
8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić uczniowi 
każdą ustaloną cenę, w czasie zajęć edukacyjnych, w rozmowie bezpośredniej z uczniem, po 
odpowiedzi ustnej lub pracy pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu). Uzasadniając 
ocenę nauczyciel ma obowiązek: 
1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 
poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny 
zachowania – do kryteriów ocen zachowania; 
2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 
dodatkowej pracy ze strony ucznia; 
3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 
9. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć 
edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac 
uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze 
wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz 
z udzielonych wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej 
uczyć, aby pokonać trudności. 
9a. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych 
najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia.  
9b. Uczniowi udostępnia jest tylko jego własna praca. 
9c. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel 
udostępnił sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale – 
obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy 
pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie 
jej omówienie z uczniem. 
9d. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu 
z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.  
9e. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela 
danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym: 
1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie z 
harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym 
2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych; 
3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia 
po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie.  
9f. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną 
pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia 
sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.  
10. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
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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. 
11. 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. 
11a. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia: 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego 
orzeczenia; 

 posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

 nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 
nauczycieli i specjalistów; 

 posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 
określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej 
opinii. 
12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy 
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a w przypadku wychowania fizycznego 
systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu 
szkolnego i kultury fizycznej. 
13. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii. 
13a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki, 
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej 
przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
14. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 
się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
15. Przyjmuje się, że sprawdziany i prace klasowe zapowiadane będą z tygodniowym 
wyprzedzeniem. Kartkówka obejmuje do 3 lekcji i może być niezapowiedziana. 
16. Poprawione sprawdziany uczniowie i ich rodzice otrzymują do wglądu na wniosek ucznia 
i rodziców. 
17. Prace klasowe, sprawdziany, testy oraz kartkówki z przedmiotów będą poprawione przez 
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nauczyciela w ciągu dwóch tygodni. 
18. Zeszyty ćwiczeń będą sprawdzane przez nauczyciela systematycznie. 
19. W przypadku stosowania skali punktowej przy ocenianiu stosuje się następujący 
przelicznik punktowy: 
0% - 30% niedostateczny 
31% - 50% dopuszczający 
51% - 65% dostateczny 
66% - 80% dobry 
81% - 97% bardzo dobry 
98%-100% celujący. 
20. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. 
 

§ 24 
Klasyfikacja śródroczna i roczna 

 
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szklonym planie nauczania, i zachowania ucznia 
oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 
zachowania. 
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnego, w terminie 
kończącym się przed feriami zimowymi. 
2a. Klasyfikacja śródroczna odbywa się zawsze w styczniu, w tym tygodniu miesiąca, który 
poprzedza tydzień, w zależności od terminu ferii zimowych. Klasyfikację śródroczną 
przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca stycznia, który 
poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEN na 
dany rok szkolny.  
2b. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu 
poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada 
pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.  
3. Klasyfikacja roczna i śródroczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na 
podsygnowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 
ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 
4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na 
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych 
w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania. 
5. Przed rocznym (półrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani 
poinformować ucznia i jego rodziców przewidywanych dla niego rocznych (półrocznym) 
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidzianej rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania. 
5a. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 
promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 
5b. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 
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laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata 
lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 
pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 
6. Należy poinformować rodziców o: ocenie niedostatecznej, nagannym zachowaniu miesiąc 
przez posiedzeniem rady pedagogicznej. O pozostałych ocenach należy poinformować 
rodziców tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 
7. O ocenie niedostatecznej należy informować na piśmie a podpis rodziców jest gwarancją 
informowania. 
8. Kartka z informacją o proponowanych ocenach otrzymuje rodzic na tydzień lub miesiąc, 
w przypadku oceny niedostatecznej, przed posiedzeniem rady pedagogicznej. 
Odpowiedzialnym za dotrzymanie terminu przekazania informacji jest wychowawca klasy. 
9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną oceną 
klasyfikacyjną zachowania- wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów 
danej klasy oraz ocenianego ucznia. 
10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (półroczna) 
ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do 
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
11.Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według 
skali określonej w statucie szkoły. 
12.Roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV 
szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: 
Stopień celujący – 6 
Stopień bardzo dobry – 5 
Stopień dobry – 4 
Stopień dostateczny – 3 
Stopień dopuszczający – 2 
Stopień niedostateczny – 1 
13. Ocena ma charakter wspierający ucznia, dlatego przy ocenach cząstkowych dopuszcza się 
stosowanie plusów i minusów. Plus przy ocenie stanowi, że uczeń podejmuje wysiłki w celu 
uzyskania oceny wyższej. Minus przy ocenie cząstkowej stanowi sygnał, że uczeń ma 
niewielkie braki w stosunku do danej oceny. 
14. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych są ocenami opisowymi. 
15.O ceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania.  
16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej 
(półroczne programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę 
uzupełnienia braków. 
17. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
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nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 
klasyfikacja. 
18. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 
 

§ 25 
Egzamin klasyfikacyjny 

 
1.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 
2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki. 
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła.  
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, nie obejmuje obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. 
4. Uczniowi zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny z zachowania. 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem 
ust.8. 
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki techniki, zajęć technicznych, zajęć 
komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych. 
7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą: 
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora 
szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora– jako przewodniczący 
komisji. 
2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
3) Nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami, liczbę zajęć 
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
11.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- 
rodzice ucznia. 
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 

 imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji. 

 termin egzaminu klasyfikacyjnego. 
2a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 
2b) imię i nazwisko ucznia, 
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 zadania egzaminacyjne. 

 wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół 
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
 

§ 26 
Procedura odwołania od oceny 

 
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 
roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych. 
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 
która: 
1) W przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz 
ustala roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
3)Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
3a) Termin, o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia 
zastrzeżeń 
4) W skład komisji wchodzą: 
w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący 
komisji, 
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zjecie 
edukacyjne. 
5)w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji, 
b) wychowawca oddziału, 
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 
oddziale, 
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
e) przedstawiciel rady rodziców, 
f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole, 
g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole. 
3. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, 
szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie 
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nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
4. Ustalona przez komisje roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej rocznej 
(półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 
w wyniku egzaminu poprawkowego. 
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu, 
ba) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian 
bb) imię i nazwisko ucznia, 
c) zadania sprawdzające, 
d) wynik sprawdziany oraz ustaloną ocenę. 
2) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny zachowania: 
a) skład komisji, 
b) termin posiedzenia komisji, 
c) imię i nazwisko ucznia, 
d) wynik głosowania, 
e) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. 
6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia oraz zwięzła informację o wykonaniu przez ucznia zadania 
praktycznego. 
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 
8. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (półrocznej) oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, 
że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.  
 

§ 27 
Promocja 

 
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej. 
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocje do klasy 
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 
w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne wyższe od 
oceny niedostatecznej. 
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 
z wyróżnieniem.  
4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 
5. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek 
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wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej 
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada 
pedagogiczna może postanowić wyjątkowych promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 
6. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 
przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczna poradnię specjalistyczną, 
oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.  
7. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając 
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym. 
1) Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 
4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 
promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
2) Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych, co 
najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 
3) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej 
ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć 
4) Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po 
ocenie zachowania; 
5) Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału 
klasy. 
6) Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym 
w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka ——
———-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. 
7) W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen 
wlicza się obie oceny otrzymane z tych zajęć.  
8) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej 
ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 
9) Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 10 powtarza ostatni oddział 
klasy i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty; 
10) O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znaczącym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając 
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
 

§ 28 
Egzamin poprawkowy 

 

 Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
(półrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  

 Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 
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egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, , techniki, oraz wychowania fizycznego, z których 
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący 
komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, 
szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje 
w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że 
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem 
tej szkoły. 

 Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 

 skład komisji. 

 termin egzaminu poprawkowego. 
2a) nazwę zajęć edukacyjnych. 
2b) imię i nazwisko ucznia.  

 zadania egzaminacyjne. 

 wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskana ocenę. 

 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole. 

 Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej i powtarza klasę. 

 Uczeń kończy szkołę podstawową: 

 jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (półroczne) oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej oraz roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (półroczach 
programowo niższych ) niższych szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 
oceny niedostatecznej.  

 w przypadku szkoły podstawowej jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

 Uczeń kończy szkolę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji 
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz 
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

 
§ 29. 

Regulamin ustalania oceny z zachowania 
 
1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców o zasadach 
oceniania zachowania opartych na szczegółowych zasadach wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania zachowania – stanowiących załącznik do Statutu. 
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2.Ocena zachowania winna wyrażać: 

 stosunek uczniów do obowiązków szkolnych 
a) Systematyczność i punktualność uczęszczania do szkoły, 
b) Sumienność w nauce w proporcji do swych uzdolnień, odrabianie zadań; domowych, 
c) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień własnych, 
d) Szacunek do tradycji szkoły. 

  stopień kultury osobistej: 
a) Sposób bycia wyrażający szacunek dla godności własnej i innych, 
b) Dbałość o kulturę słowa i umiejętność taktownego uczestniczenia w dyskusji, 
c) Wygląd schludny, czysty, zadbany, dbałość o estetykę otoczenia, 
d) Uczciwość postępowaniu codziennym i reagowanie na zło, 
e) Poszanowanie mienia własnego i innych. 

 aktywne uczestnictwo w życiu klasy, szkoły, środowiska; 
a) Organizowanie i podejmowanie prac społecznie użytecznych, 
b) Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (konkursy, zawody sportowe, imprezy itp.), 
c) Aktywność udzielanie pomocy koleżeńskiej. 
3a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ tych zaburzeń lub 
odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - 
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
3b. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 
4. W klasach I- III ocena zachowania jest ocena opisową. 
5. Dla uczniów klas IV – VIII obowiązuje skala ocen: 
1) Wzorowe 
2) Bardzo dobre 
3) Dobre 
4) Poprawne 
5) Nieodpowiednie 
6) Naganne 
6.Ocena wyjściową zachowania jest ocena dobra. 
7.Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 
1) Wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do 
naśladowania dla innych uczniów w szkole i w środowisku, 
2) Na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, 
uczniów, a także w swoim otoczeniu i prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach 
organizowanych przez szkołę, 
3) Wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz, szkoły i środowiska, 
4) Aktywnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań społecznych (działalność 
w samorządzie klasowym, szkolnym lub innych organizacjach), 
5) Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych przez nauczycieli, 
6) Dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych 
przez szkołę, 
7) Dba o zdrowie i higienę swoja, innych oraz otoczenia, 
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8) Nie ulega nałogom, 
9) Reaguje na zło: zwraca uwagę koledze o zaistniałej sytuacji, informuje nauczyciela 
dyżurującego, wychowawcę, dyrekcję lub pracowników obsługi, 
10) Nie używa nigdy wulgarnego słownictwa, 
11) Odnosi sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. 
8.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 
4) Bardzo dobrze spełnia wszystkie szkolne wymagania i jest systematyczny w nauce, 
5) Bardzo chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska, 
6) Dokładnie spełnia wszystkie funkcje i wywiązuje się z zadań powierzonych mu przez 
nauczyciela, 
7) Bierze udział w konkursach i zawodach sportowych, 
8) Posiada maksymalnie 3 jednodniowe usprawiedliwione nieobecności. 
9.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 Dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia, 

 Cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec dorosłych i kolegów, 

 Pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków, 

 Szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 

 Przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia 
(stosowny strój, niestosowanie makijażu, malowania paznokci), 

 Nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów, 

 Nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek, 

 Wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, 

 Posiada wszystkie nieobecności usprawiedliwione. 
10.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 
1) Przeważnie spełnia szkolne wymagania, ale zdarzaj mu się uchybienia, 
2) Nie pracuje nad sobą, nie przygotowuje się do zajęć (często brak zadania domowego), 
3) Cechuje się niską kulturą osobistą (zdarza się brzydkie słownictwo), 
4) Zdarzają się drobne uchybienia w zachowaniu wobec dorosłych (nie kłania się), 
5) Sporadycznie angażuje się w życie klasy i szkoły, 
6) Nie przejawia agresji słownej i fizycznej wobec kolegów i pracowników szkoły, 
7) W czasie zajęć ma wyłączony telefon komórkowy. 
11.Ocenę nieodpowiednia otrzymuje uczeń, który 
1) Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 
2) Ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, 
3) Nie przestrzega zasad czystości, higieny i estetyki osobistej i otoczenia, 
4) Nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą, 
5) W półroczu ma więcej niż 3 dni nieobecności nieusprawiedliwione, 
6) Wdaje się w bójki, często prowokuje kłótnie i konflikty, 
7) Nie reaguje na uwagi nauczycieli. 
12.Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 
1) Ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla środowiska, 
2) Znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, 
3) Dewastuje mienie szkolne i społeczne, 
4) Stosuje szantaż, wyłudzanie i zastraszanie, 
5) Nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych. 
13.Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami 
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i pracownikami szkoły. 
 

§ 30 
Sposoby informowania rodziców 

 
1. Rodzice mają prawo do pełnej i rzetelnej informacji o postępach, osiągnięciach 
i trudnościach swojego dziecka w szkole. 
2. Informacje o osiągnięciach edukacyjnych i funkcjonowaniu dziecka szkole przekazywane 
są w trakcie: 
1) kontaktów bezpośrednich nauczycieli z rodzicami: 
a) zebrań ogólnoszkolnych organizowanych co najmniej raz w roku szkolnym, 
b) zebrań klasowych organizowanych co najmniej trzy razy w roku szkolnym, 
c) dni „Zajęć otwartych" organizowanych raz w półroczu, 
d) rozmów indywidualnych na życzenie rodziców bądź wychowawcy na terenie szkoły bądź 
w domu rodzinnym, 
e) udział rodziców w wycieczkach klasowych i imprezach kulturalnych odbywających się na 
terenie oddziału klasy lub szkoły. 
2) kontaktów pośrednich: 
a) korespondencji listownej, 
b) adnotacji w zeszycie lub dzienniczku ucznia, 
c) informacyjną kartę ocen ucznia; 
3) kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przekazanie informacji o osiągnięciach dziecka 
może nastąpić poprzez kontakt telefoniczny. 
4. W trakcie przekazywania informacji rodzicom nauczyciele winni kierować się 
następującymi zasadami: 
1) podkreślanie pozytywnych postaw uczniów; 
2) zachowania dyskrecji podczas przekazywania rodzicom informacji o postępach  
3) dydaktycznych i wychowawczych dziecka; 
4) unikanie rozmów o zachowaniu danego dziecka w obecności innych rodziców; 
5) zwracanie uwagi na sukcesy dziecka mającego problemy dydaktyczne lub wychowawcze; 
6) wyrażanie szacunku dla wyznawanej przez rodziców hierarchii wartości. 
5. Wychowawca ma obowiązek powiadomić rodziców terminie organizowanej wywiadówki, 
spotkania informacyjnego. 
6. Szczegółowych informacji o osiągnięciach i trudnościach ucznia udzielają wychowawcy 
oraz nauczyciele danego przedmiotu w trakcie indywidualnych spotkań z rodzicami. 
Spotkania takie mogą odbyć się w każdym czasie na prośbę rodzica bądź nauczyciela po 
wcześniejszym uzgodnieniu. 
7. Na miesiąc przed zakończeniem półrocza wychowawca w formie pisemnej informuje 
rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. 
8. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują 
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz 
o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: 
1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu 
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lekcji do dziennika lekcyjnego; 
2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów 
poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem 
obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych 
rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu. 
9. Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego 
w szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie 
wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru 
pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych 
i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, 
informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie szkoły. 
10. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych rocznych ocenach 
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania 
rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany.  
11. Informacje o uzyskanych klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych rodzice otrzymują 
w postaci karty ocen półrocznych na wywiadówkach po zakończeniu I półrocza. 
12. Do 31 maja każdego roku wychowawcy informują w formie pisemnej rodziców 
o proponowanej ocenie rocznej. 
13.Nauczyciele mają także obowiązek informowania rodziców o rozpoznanych trudnościach 
i problemach edukacyjnych ucznia oraz o podejmowanych bądź możliwych działaniach 
zaradczych. 
 

§ 31 
Egzamin ósmoklasisty 

 
 Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, 
w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

 Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

 Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: 
1) język polski; 
2) matematykę; 
3) język obcy nowożytny; 
4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub 
historia – od 2022 roku. 

 Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 
ósmoklasisty. 

 Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 



 

 52 

 Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym: 

 nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

 przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 
egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 
uczniem. 
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 
dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 
dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu 
z rodzicami ucznia. 
8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły. 

 
§ 32 

Postanowienia końcowe 
 
1.Szkoła używa następujących pieczęci: 
1) okrągła duża z napisem „Szkoła Podstawowa w Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze”; 
2) podłużna z napisem „Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. Mieszka I 62-261 Lednogóra 
40A Tel. 61/427-59-39 Regon 001227711 
3) Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującymi instrukcjami kancelaryjnymi 
i ustaleniami MEN; 
4) Arkusze ocen pozostają w archiwum szkoły; 
5) Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy; 
6) Statut Szkoły Podstawowej Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze jest dokumentem 
otwartym, może być uzupełniany i korygowany. 
2.Wnioski o zmiany i uzupełnienia do statutu mogą kierować: 
1) dyrektor szkoły; 
2) członkowie Rady Pedagogicznej; 
3) członkowie Samorządu Uczniowskiego; 
4) członkowie Rady Rodziców 
Wnioski kieruje się do Komisji Statutowej. Zmiany i uzupełnienia wprowadzane mogą być do 
statutu na bieżąco po rozpatrzeniu wniosków i uzyskaniu akceptacji przez organy szkoły. 
 

§ 33 
 
Dokumenty regulujące prace szkoły: 
1) Statut szkoły. 
2) Regulamin Rady Pedagogicznej. 
3) Regulamin Rady Rodziców. 
4) Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 
5) Plan pracy szkoły. 
6) Plan dydaktyczno – wychowawczy szkoły – określający m.in. cele i zadania współpracy z 
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kłecku. 
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