
 

  



 

STATUT  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA  

W GŁUBCZYCACH 
 

(jednolity) 

 

 

  



 

Podstawa prawna: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zm.) 

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze 

zm.) 

4) Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

5) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. po. 1762 ze 

zm.). 
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ROZDZIAŁ 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 

 

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Głubczycach, zwana dalej „szkołą”, jest 

szkołą publiczną, która: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie 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 określone odrębnymi przepisami zasady oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów oraz przeprowadzania egzaminu. 

2. Szkoła używa nazwy Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Głubczycach.  

3. Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany 

skrót nazwy. 

4. Siedziba szkoły mieści się przy ul. Kochanowskiego 2 w Głubczycach. 

5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Głubczyce, z siedzibą przy ul. Niepodległości 

14, 48-100 Głubczyce. 

6. Organem nadzoru pedagogicznego jest Opolski Kurator Oświaty. 

7. Cykl kształcenia trwa 8 lat i jest podzielony na dwa etapy edukacyjne: 

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

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII – nauczanie przedmiotowe. 

7a. W szkole, za zgodą organu prowadzącego może być utworzony oddział przygotowawczy 

dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie 

znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki 

oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także 

dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia. 

8. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określają 

przepisy odrębne. 

 

§ 2. 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła posiada własny sztandar z godłem Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 

 



ZAKRES  ZADAŃ  NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH 

5 

ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 3. 

 

1. Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój 

intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny, realizując zadania szkoły 

wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Koncepcję Pracy Szkoły, Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności: 

1) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o 

wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów; 

2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, stwarzanie uczniom 

warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na 

zajęciach z różnych przedmiotów; 

3) kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz 

umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

4) kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, 

takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej 

wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, 

kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do 

pracy zespołowej; 

5) kształtowanie postaw obywatelskich, postaw poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; 

5a) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i 

etnicznej; 

6) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 

każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości; 

7) umożliwianie poznawania wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia; 

8) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w 

sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata ludzi i siebie; 

9) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, poprzez organizację 

zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, w tym zajęć 

artystycznych, kółek zainteresowań; 

10) stwarzanie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu 

rozwojowi, w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym i duchowym; 

11) sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji 

i ochrony zdrowia, opracowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów; 

12) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej; 

12a) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy; 

12b) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły 

poprzez zapewnienie: 
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a) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

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

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów; 

c) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, 

w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

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

pełnosprawnymi; 

e) zapewnienie przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym; 

13) wybór programów nauczania zapewniających pełną realizację podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych szkolnym planem nauczania opracowanym 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

14) ochronę uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do 

zasobów sieciowych w Internecie; 

15) egzekwowanie obowiązku szkolnego na podstawie przepisów szczególnych i w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

16) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, 

zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia 

jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego. 

Działania, o których mowa w ust. 2, dotyczą: 

17) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań 

statutowych; 

18) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

19) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów; 

20) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

21) zarządzania szkołą lub jednostką. 

2. W szkole organizowane jest kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 

będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących 

w systemach oświaty innych państw. 

3. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracyjno-obsługowi, we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-

psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. 

5. Szkoła kładzie szczególny nacisk na realizację podstawowych kierunków polityki 

oświatowej państwa na dany rok szkolny ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki. 
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§ 4. 

 

Realizacja celów i zadań szkoły następuje w szczególności poprzez: 

1) integrację wiedzy nauczanej w zakresie: 

a) edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III, 

b) II etapu edukacyjnego, czyli zajęcia edukacyjne w klasach IV-VIII, 

c) zajęć organizowanych zgodnie z ramowymi planami nauczania, 

d) wybór i realizację programów nauczania dla poszczególnych etapów edukacyjnych i ich 

modyfikowanie w miarę potrzeb, 

e) prowadzenie działalności eksperymentalnej na podstawie przepisów odrębnych, 

f) tworzenie możliwości wyboru przez uczniów formy realizacji obowiązkowych zajęć 

z wychowania fizycznego zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) oddziaływanie wychowawcze skierowane na: 

a) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości, 

b) personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności, 

c) wpajanie zasad kultury życia codziennego, 

d) wyrabianie postaw prezentujących następujące cechy: uczciwość, wiarygodność, 

odpowiedzialność, szacunek dla drugiego człowieka, kultura osobista, ciekawość poznawcza. 

3) prowadzenie zajęć służących zaspakajaniu indywidualnych potrzeb uczniów, w tym: kółek 

zainteresowań i przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych, logopedycznych, artystycznych, sportowych, drużyn harcerskich; 

4) prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań w zakresie doradztwa 

zawodowego, w celu wspierania dzieci i 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, 

polegające w szczególności na prowadzeniu w klasach I–VIII  orientacji zawodowej, 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. Doradztwo zawodowe jest realizowane na: 

a) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, 

b)zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

c) zajęciach z wychowawcą. 

5) organizację nauki religii lub etyki w szkole; 

6) realizację zadań pedagoga szkolnego wspomaganą współpracą z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, sądem rodzinnym, Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie; 

7) organizację nauczania języków obcych nowożytnych; 

8) współpracę z rodzicami w sprawach wychowawczo-profilaktycznych poprzez: 

a) doskonalenie kompetencji wychowawczych rodziców, 

b) organizację zebrań ogólnych z udziałem specjalistów, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym; 

9) organizację spotkań z przedstawicielami jednostek i organizacji zajmujących się 

przeciwdziałaniem zjawiskom patologii społecznej; 
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10) podejmowanie działań w zakresie podtrzymania poczucia i tożsamości regionalnej 

poprzez: 

a) zapoznawanie z twórczością rodzimych poetów, organizację konkursów artystycznych, 

wystaw, pogadanek, spotkań z animatorami kultury, 

b) uświadomienie uczniom przynależności mieszkańców Ziemi Głubczyckiej do Śląska 

Opolskiego, 

c) przekazywanie wiedzy uczniom dotyczącej historii rodzinnej miejscowości 

z uwzględnieniem wydarzeń z historii współczesnej; 

11) umożliwienie podtrzymywania tożsamości kulturowej uczniów należących do 

mniejszości etnicznej romskiej, w tym poprzez: 

a) zatrudnienie asystenta romskiego, 

b) umożliwienie dzieciom udziału w zajęciach świetlicowych i opiekuńczych, 

c) realizację Programu rządowego dla społeczności romskiej w Polsce. 

 

Zadania dydaktyczne. Programy i podręczniki 

§ 5. 

 

1. Praca dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania do 

danych zajęć edukacyjnych. 

2. Przez program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 

należy rozumieć opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania ustalonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

3. Przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania do danych 

zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny do użytku 

w szkole dopuszcza dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

4. Programy nauczania, o których mowa w ust. 1, mogą obejmować treści nauczania 

wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

5. Przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania powinny być 

dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone i uwzględniać 

warunki dydaktyczne i organizacyjne szkoły. 

6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając programy, o których mowa w ust. 1 

obowiązani są uwzględniać poniższe zasady: 

1) program obejmuje cały etap edukacyjny; 

2) program musi pozostawać w zgodności z treściami nauczania ustalonymi dla danych zajęć 

edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i gwarantować ich pełną 

realizację; 

3) program  musi być opracowany z uwzględnieniem poprawności merytorycznej 

i dydaktycznej. 

7. Dopuszczone przez dyrektora programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów 

nauczania i podlegają ogłoszeniu przez dyrektora szkoły. 
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8. Dopuszczony program odpowiednio nauczania podlega ewaluacji po każdym roku pracy 

na jego podstawie. Ewaluacji dokonują nauczyciele wykorzystujący go w procesie 

dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych. 

9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów 

nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu 

edukacyjnego. 

10. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, plany pracy kółek zainteresowań i innych 

zajęć zatwierdza dyrektor szkoły. 

 

§ 6. 

 

1. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania: 

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

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

2. Przez: 

1) podręcznik należy rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego; 

2) materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, 

umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną; 

3) materiał ćwiczeniowy należy rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący 

utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. 

3. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III oraz zespół nauczycieli 

prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII przedstawiają 

dyrektorowi szkoły propozycję: 

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, 

przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas I-III; 

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych 

zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas IV-VIII; 

3) materiałów ćwiczeniowych. 

4. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 3, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły 

propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego: 

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy 

nauczania języków obcych nowożytnych - w przypadku klas IV-VIII; 

2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym. 

5. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 3, przy wyborze podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych 

kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 

tych uczniów. 

6. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 3, 

oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia 

propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 3 i 4, ustala: 

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne; 
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2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku 

szkolnym- po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, z zastrzeżeniem 

przepisów szczególnych. 

7. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 3, może: 

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany 

materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału 

edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego; 

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały 

ćwiczeniowe. 

7a. Program nauczania może być realizowany również z wykorzystaniem w szczególności 

urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, przydatnych do realizacji tego programu, 

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów. 

8. Dyrektor szkoły corocznie podaje w terminie do 30 czerwca do publicznej wiadomości 

zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe 

obowiązujące w kolejnym roku szkolnym. 

9. Z uwzględnieniem przepisów i szczególnych, uczniowie mają prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 

przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, 

określonych w ramowych planach nauczania. 

10. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: 

polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnia minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do 

spraw oświaty i wychowania. 

11. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić inny podręcznik niż 

podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Wówczas koszt zakupu podręcznika pokrywa organ prowadzący szkołę. 

12. Wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego 

nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego 

lub materiały ćwiczeniowe dla klas I-III oraz podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe, dla klas IV-VIII jest zadaniem organu prowadzącego realizowanym 

z uwzględnieniem przepisów szczególnych. 

13. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne 

gromadzone są w bibliotece szkolnej, a czynności związane z ich zakupem oraz 

z gospodarowaniem nimi wykonuje dyrektor. 

14. Szkoła nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub 

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

postać elektroniczną, lub 

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. 

15. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa się w Regulaminie Biblioteki, uwzględniając konieczność zapewnienia 

co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. 
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16. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału 

edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów tego podręcznika lub 

materiału edukacyjnego, a kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa. 

17. Szczegółowe uregulowania dotyczące podręczników i materiałów edukacyjnych 

zawierają przepisy odrębne. 

18. Przepisy ust. 1-16 realizowane są z uwzględnieniem przepisów szczególnych i przepisów 

przejściowych określonych ustawą. 

 

Zadania opiekuńcze 

§ 7. 

 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem przepisów BHP w szczególności 

w zakresie: 

1) sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć organizowanych na terenie szkoły 

poprzez: 

a) prowadzone przez każdego z nauczycieli systematyczne bieżące kontrole miejsca, w 

którym prowadzi zajęcia, zgłaszanie dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń 

bezpieczeństwa, 

b) dokonywanie przez każdego z nauczycieli kontroli obecności uczniów podczas 

prowadzonych zajęć, 

c) szczególną dbałość o przestrzeganie zasad BHP w pracowniach o zwiększonym ryzyku 

wypadku, opracowanie regulaminów poszczególnych pracowni ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku szkolnego 

zapoznawanie z nimi uczniów, 

d) sprawdzanie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia sprawności sprzętu sportowego 

przed rozpoczęciem zajęć w salach gimnastycznych i na boiskach szkolnych, dbałość o dobrą 

organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowanie wymagań i formy zajęć do 

możliwości fizycznych uczniów, asekurowanie uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach, 

e) dbałość nauczycieli świetlicy o zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych ich opiece 

uczniom, 

f) przeprowadzanie przez wychowawców przed feriami i wakacjami rozmów na temat 

bezpieczeństwa, 

g) zwracanie szczególnej uwagi na dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego 

sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, 

h) zapewnienie uczniom pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie 

posiłków podczas pobytu w szkole,  

i) zapewnienie uczniom warunków do spożycia jednego gorącego posiłku w trakcie dnia  

w stołówce szkolnej. Posiłek ten jest dobrowolny i odpłatny, 

j) uwzględnianie przy opracowywaniu tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu oraz niełączenie 

w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem 

przedmiotów, których program tego wymaga, 

k) dokonywanie przynajmniej raz w roku szkolnym, podczas posiedzeń rady pedagogicznej, 

wnikliwej analizy zaistniałych w szkole wypadków z udziałem uczniów; 
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2) sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę poprzez: 

a) zgłaszanie przez każdego z nauczycieli organizujących jednostkę lekcyjną w terenie 

w granicach miasta swojego wyjścia dyrektorowi szkoły oraz dokonywanie wpisu w zeszycie 

wyjść, 

b) uzyskiwanie zgody rodziców ucznia na jego udział w wycieczce oraz innej imprezie 

turystycznej organizowanej poza granicami miasta, 

c) wypełnianie „karty wycieczki” dla wszystkich wycieczek i imprez odbywających się poza 

terenem szkoły, 

d) częste liczenie uczestników wycieczki przez opiekunów oraz wypełnianie innych 

obowiązków określonych dla opiekuna i kierownika wycieczki szkolnej w przepisach 

odrębnych, 

e) zakaz organizowania wyjść w teren w wypadku: burzy, śnieżycy lub gołoledzi, 

f) zgłaszanie służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego próśb 

o dokonanie kontroli technicznej autokarów wycieczkowych; 

3) pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole poprzez: 

a) pełnienie dyżurów według opracowanego grafiku, 

b) pełnienie dyżurów od godziny 7.45 do zakończenia zajęć w szkole, podczas przerw 

międzylekcyjnych, 

c) obowiązek aktywnego pełnienia dyżuru i zapobiegania niebezpiecznym zabawom 

i zachowaniom na podwórzu szkolnym oraz w budynku szkoły, 

d) pełnienie przez wyznaczonych nauczycieli dyżurów w zastępstwie w razie nieobecności 

nauczycieli dyżurnych w wyznaczonym dniu; 

4) adekwatnych działań w przypadku zaistnienia wypadku uczniowskiego poprzez: 

a) zapewnienie poszkodowanemu opieki, w szczególności sprowadzenie fachowej pomocy 

medycznej, a w miarę możliwości udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, 

b) zawiadamianie przez nauczyciela będącego świadkiem wypadku wychowawcy, pedagoga 

szkolnego i dyrektora o zaistniałym wypadku, 

c) zawiadomienie rodziców ucznia o zaistniałym wypadku, 

d) pozostawienie w stanie nienaruszonym miejsca wypadku, jeżeli wypadek został 

spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, w celu dokonania 

oględzin lub szkicu, 

e) samodzielne decydowanie przez nauczycieli o zakresie podejmowanych działań, jeśli 

wypadek ma miejsce poza godzinami pracy pielęgniarki szkolnej, zwłaszcza w trakcie imprez 

i uroczystości organizowanych przez szkołę w godzinach popołudniowych i wieczornych, w 

tym w uzasadnionych przypadkach zawiadamianie pogotowia ratunkowego, 

f) podejmowanie adekwatnych działań i decyzji przez kierownika wycieczki, jeżeli wypadek 

ma miejsce w czasie wycieczki oraz ponoszenie za nie odpowiedzialności, 

g) niezwłoczne zawiadamianie w razie wypadku zagrażającego zdrowiu lub życiu ucznia 

pogotowia ratunkowego, rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, pracownika służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w przypadku wypadku ciężkiego lub śmiertelnego również 

prokuratora, organu prowadzącego, kuratora oświaty, ewentualnie właściwych służb 

sanitarnych. 
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h) zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób 

niepowołanych, 

5) innych działań promujących bezpieczeństwo, w szczególności poprzez: 

a) omawianie przez wychowawców zasad bezpieczeństwa, podczas godzin do dyspozycji 

wychowawcy klasy, 

b) przeznaczania do nauki oddzielnego piętra dla uczniów klas I-III, 

c) zapewnianie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-III, a w szczególnych 

przypadkach także dzieciom klas IV-VIII, 

d) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

e) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, prowadzenie wychowania 

komunikacyjnego oraz przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. 

2. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i harmonijnych warunków nauki podlega nadzorowi 

pedagogicznemu i organizacyjnemu ze strony organów odpowiednio nadzoru pedagogicznego 

i prowadzącego. 

3. W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

budynki terenu szkolnego objęto nadzorem kamer CCTV. Zasady prowadzenia i korzystania 

z monitoringu określa Regulamin monitoringu. 

4. Rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności 

i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. 

 

§ 7a 

 

1. Zajęcia w oddziale przedszkolnym i szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie 

wystąpienia na danym terenie: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia 

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż 

określone w pkt 1-3 - w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

2. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni 

dyrektor organizują dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 

2, są realizowane: 

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, lub 

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub 

3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych 

działań, lub 
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4) w inny sposób niż określone w pkt 1-3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia 

i wychowania. 

4. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, o których mowa w ust. 2, dyrektor informują organ prowadzący i organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny. 

 

§ 7b 

 

1. Szkoła organizuje i prowadzi różne formy działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa regulamin wprowadzony 

zarządzeniem Dyrektora. 

3. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy, o ile nie jest zagrożone bezpieczeństwo 

lub zdrowie uczniów. 

 

Zadania wychowawcze 

§ 8. 

 

1. Szkoła realizuje zadania w zakresie wychowania zgodnie z Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1: 

1) opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez Dyrektora szkoły, 

pedagoga szkolnego i delegowanych przez Radę Rodziców jej przedstawicieli; 

2) opracowuje się na podstawie corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku 

szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, 

ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

3) (uchylono). 

3. Program, o którym mowa w ust. 1 Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Przez porozumienie 

rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez 

Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. 

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

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

5. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, 

z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i przedstawią je do 

zaopiniowania na zebraniach rodziców. 

 

§ 9. 
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Szkoła prowadzi działania motywujące uczniów do nauki oraz do przestrzegania norm i zasad 

prawidłowego zachowania, w tym: 

1) wywoływanie, rozwijanie i wspieranie motywacji wewnętrznej; 

2) wykorzystanie sposobów motywowania zewnętrznego w celu uświadamiania rangi 

wykonywanych zadań, użyteczności przyswojonej wiedzy i wyników działań, prowadzących 

do większego wysiłku i zainteresowania danym zadaniem; 

3) pobudzanie ambicji, wzbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do podejmowania 

wysiłków w celu osiągnięcia sukcesów; 

4) promowanie prawidłowych postaw nauczyciela, ze szczególnym uwzględnieniem 

kreatywności, rozpoznawania potrzeb uczniów, wskazywania wzorców osobowych, 

konsekwencji w wymaganiach i postępowaniu, wyrabiania postawy wytrwałego dążenia do 

celu; 

5) przyznawanie nagród materialnych dla uczniów; 

6) motywowanie w formie ustnej, podawanie informacji zwrotnej do prac i zadań 

wykonanych przez uczniów; 

7) dostosowanie metod nauczania do stylów uczenia się uczniów; 

8) prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny, z użyciem różnorodnych metod aktywizujących 

uczniów; 

9) stwarzanie właściwej atmosfery w zespołach klasowych, obniżanie poziomu napięcia 

emocjonalnego i lęku; 

10) rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań uczniów, organizowanie dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych zgodnie ze stwierdzonym zapotrzebowaniem; 

11) promowanie i nagradzanie uczniów wyróżniających się w środowisku lokalnym; 

12) poprawa skuteczności nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

13) prowadzenie oceniania zgodnie z zasadami określonymi w ocenianiu wewnątrzszkolnym; 

14) organizowanie różnorodnych konkursów, wycieczek szkolnych, zajęć edukacyjnych 

i wychowawczych poza terenem szkoły; 

15) urozmaicanie metod pracy z uczniem. 

 

§ 10. 

 

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

wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców. 

2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie 

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców 

opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

3. Aktywizowanie rodziców i otrzymanie wsparcia w wykonywaniu zadań szkoły 

realizowane jest poprzez: 

1) pomoc rodzicom wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych; 

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

a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami, 

b) przekazywanie informacji przez korespondencję, e-maile, telefonicznie, w czasie zebrań, 
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3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce 

poprzez: 

a) zadawanie zadań domowych wymagających interakcji ucznia i jego rodzica, 

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

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

a) zachęcanie do działań na rzecz szkoły, 

b) inspirowanie rodziców do aktywności, 

c) wspieranie inicjatyw rodziców; 

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

zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji; 

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

rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży poprzez: 

a) ustalanie form pomocy, 

b) pozyskiwanie środków finansowych, 

c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem, 

d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności. 

 

§ 11. 

 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 

pomoc, szkoła udziela wsparcia w szczególności poprzez: 

1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną, udzielaną na podstawie przepisów szczególnym, 

przez nauczycieli i specjalistów oraz współpracujące ze szkołą instytucje świadczące 

specjalistyczne poradnictwo; 

2) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii i kolonii; 

3) organizowanie pomocy socjalnej lub materialnej. 

2. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na 

odległość uczniowie i ich rodzice mogą zgłaszać wszelkie problemy, które utrudniają 

efektywną realizację nauki zdalnej. Szkoła może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez 

ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet. 

 

§ 12. 

 

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

uczniom, rodzicom i nauczycielom, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą 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 wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 
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2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

3a) z zaburzeń zachowania i emocji; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na 

wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

5. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. 

6. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 ustawy. 

7. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, 

dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie danego 

przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki: 

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub  

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 – o ile jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie 

tego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki oraz na 

danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu 

ucznia. 

 

§ 13. 

 

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi 

i terapeuci pedagogiczni. 

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

1) rodzicami ucznia; 
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2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i jednostkami; 

5) instytucjami działającymi na rzecz rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka 

pomocy społecznej i ośrodka pomocy rodzinie; 

6) organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

 

§ 14. 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w efekcie rozpoznania odpowiednio 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień, a także prowadzonej 

obserwacji pedagogicznej lub z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

2a) Dyrektora szkoły; 

2b) nauczyciela, wychowawcy, lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem; 

3) pielęgniarki szkolnej lub higienistki szkolnej; 

4) poradni; 

4a) psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej; 

5) asystenta edukacji romskiej; 

6) pomocy nauczyciela; 

7) pracownika socjalnego; 

8) asystenta rodziny; 

9) kuratora sądowego; 

10) asystenta nauczyciela; 

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

 

§ 15. 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów w szkole jest realizowana przez 

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

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb; 

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

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana również w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

1a) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych: 
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a) korekcyjno-kompensacyjnych, 

b) logopedycznych, 

c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

d) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne; 

3a) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

3b) 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; 

4) warsztatów; 

5) porad i konsultacji. 

3. Poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o  których mowa w ust. 2 

organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

§ 16. 

 

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

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej 

pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

2. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli 

stwierdzi taką potrzebę. 

3. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w § 8c ust. 2 pkt 1-3, 

wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

4. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust. 3 osobę, której zadaniem 

będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom w szkole. 

5. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które 

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

5a. 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. 
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6. Udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy 

z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb - w szczególności z innymi nauczycielami, 

wychowawcami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią psychologiczno-

pedagogiczną. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte 

w orzeczeniach lub opiniach. 

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

organizowane jest z uwzględnieniem przepisów szczególnych. 

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

w celu skoordynowania działań w pracy z uczniem. 

10. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 17. 

 

1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia. 

2. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje w formie pisemnej pisemnie rodziców ucznia 

o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.  

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

swojemu dziecku. 

 

§ 18. 

 

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej 

klasy do obowiązków wychowawcy należy w szczególności: 

1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) wstępne zdefiniowanie potrzeb i możliwości uczniów; 

3) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą potrzebach 

edukacyjnych uczniów; 

4) zdobywanie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; 

5) przekazanie informacji do dyrektora szkoły celem uruchomienia sformalizowanej formy 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi; 

6) poinformowanie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku; 

7) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności prowadzonej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i postępach ucznia. 

2. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom należy: 

1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania potrzeb i możliwości uczniów; 
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2) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy; 

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

4) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:   

a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadającego orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia, 

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii, 

c) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 2lit a-b, 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, o którym mowa w odrębnych przepisach; 

5) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy. 

 

§ 19. 

 

Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi poradniami 

specjalistycznymi w zakresie: 

1) pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych 

i wychowawczych: 

a) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów, 

b) rozpoznawanie przyczyn trudności, 

c) wydawanie opinii dotyczących form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

d) określenie indywidualnego programu lub toku nauki, 

e) wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania z określeniem zalecanych 

form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

f) wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z określeniem zalecanych form 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

2) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, w szczególności w formie: 

a) pogadanek, 

b) prelekcji, 

c) udziału specjalistów w zebraniach dla rodziców, 

d) tworzenia i aktualizowania biblioteczek informacyjnych; 

3) wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły, w szczególności w formie: 

a) pomocy konsultacyjnej świadczonej dla nauczycieli, 

b) szkoleń prowadzonych w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

c) prelekcji, 

d) grupy wsparcia dla pedagogów, 

e) porad indywidualnych w sprawach uczniów, 

f) działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 

g) dostarczanie materiałów informacyjnych. 

 

§ 20. 
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1. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel poszczególnych zajęć 

edukacyjnych wnioskuje, w formie ustnej lub pisemnej, do wychowawcy klasy o objęcie 

ucznia odpowiednią formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

i prowadzi je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 8. 

3. Szkoła oferuje uczniom zajęcia rozwijające zainteresowania adekwatnie do stwierdzonych 

potrzeb i  z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły. 

4. Dyrektor szkoły po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych 

przypadkach po śródrocznej klasyfikacji, na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki 

oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna. Warunki i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny 

program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki określają 

przepisy odrębne. 

5. W celu wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów, szkoła umożliwia im udział 

w konkursach, turniejach, zawodach i innych formach współzawodnictwa, zapewniając 

opiekę pedagogiczną w przygotowaniach do nich.  

 

§ 21. 

 

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

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

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są 

przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 8 osób. 

2. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych może być niższa.  

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych 

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

wyrównawczych spośród nauczycieli posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

prowadzonych zajęć. 

4. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi wymaga zgody rodzica.  

5. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych trwa do czasu zlikwidowania 

opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

6. O zakończeniu prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla danego ucznia 

decyduje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 

7. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

zgodnie z odrębnymi przepisami oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, 

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

 

§ 22. 
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1. Zajęcia specjalistyczne są organizowane w miarę potrzeb.  

2. Do zajęć specjalistycznych należą: 

1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5; 

2) zajęcia logopedyczne, organizowane dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4; 

3) 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 zajęć nie może przekraczać 10; 

4) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne – organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10. 

3. Zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

4. Objęcie ucznia zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.  

5. Udział ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu złagodzenia albo 

wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

6. O zakończeniu prowadzenia zajęć specjalistycznych dla danego ucznia decyduje dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia. 

7. Nauczyciel zajęć specjalistycznych jest obowiązany prowadzić dokumentację zgodnie 

z odrębnymi przepisami oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także 

badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych daną formą pomocy. 

 

§ 23. 

 

1. W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dla których poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

prowadzone jest, na podstawie odrębnych przepisów, w oddziale ogólnodostępnym. 

2. Przez uczniów niepełnosprawnych należy rozumieć uczniów niesłyszących, 

słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym 

z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

3. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół ds. 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem”. 

4. (uchylono). 
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5. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

6. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w 

terminie: 

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego realizowanie kształcenia w szkole lub 

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole podstawowej orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

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

edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść. 

8. Rodzice ucznia otrzymują, na ich wniosek, kopię programu. 

8a. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny 

tygodniowy czas tych zajęć. 

9. Uczeń niepełnosprawny, niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem 

społecznym, oprócz realizacji zaleceń poradni wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych niniejszym 

statutem. 

 

§ 23a 

 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok  na I etapie edukacyjnym oraz 

o dwa lata na II etapie edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin 

zajęć obowiązkowych. 

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

uchwały stanowiącej Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, oraz 

zgody rodziców. 

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

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki/ o dwa lata nauki rodzice ucznia składają w formie 

pisemnej do wychowawcy oddziału. 

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły:  

1) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III; 

2) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII. 

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach: 

1)   braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych 

dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami; 

2)   psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły. 

 

§ 24. 
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1. Dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

szkoły, na podstawie przepisów odrębnych, dyrektor szkoły organizuje indywidualne 

nauczanie, na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający 

w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

2. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia i w porozumieniu z organem prowadzącym, 

umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając 

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. 

 

§ 25. 

 

Szkoła umożliwia uczniom przejawiającym szczególne uzdolnienia realizację indywidualnego 

toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 25a. 

 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i 

inne organizacje działające w środowisku lokalnym, a w szczególności organizacje 

harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły. 

1a. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:  

1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;  

2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;  

3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich  

4) wpływa na integrację uczniów  

5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki; 

6) wpływa na wzajemny rozwój oraz na rozwój uczniów. 

2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady 

Rodziców.  

4. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogiczne. 

 

§ 25b. 

 

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; 
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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 otrzymaniu 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. 

 

ROZDZIAŁ 3 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 26. 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Samorząd Uczniowski; 

4) Rada Rodziców. 

2. Dyrektor szkoły, w szczególności: 

1) kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny na podstawie odrębnych przepisów, w ramach którego: 

a) kontroluje: 

- przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

- przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole oraz efekty działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, 

b) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

- diagnozę pracy szkoły, 

- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, 

- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad; 

3) zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, na 

podstawie odrębnych przepisów; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
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6) odpowiada za realizację podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów; 

7) dokonuje kontroli obiektów szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny co najmniej 

raz w roku; 

8) jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej: 

a) przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady 

Pedagogicznej, 

b) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 

c) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia 

o tym fakcie organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego, 

d) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski 

wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

e) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela, 

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

9a) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 

9b) zapewnia warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole; 

9c) współpracuje z pielęgniarką szkolną albo innymi podmiotami (jednostkami) 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia 

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

10) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na podstawie odrębnych przepisów i na 

zasadach opisanych niniejszym statutem; 

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

specjalnego ucznia 

12) zapewnia uczniom możliwość pozostawiania w szkole części podręczników i przyborów 

szkolnych; 

13) opracowuje szkolny plan nauczania; 

14) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę 

Pedagogiczną i jest odpowiedzialny za uwzględnienie w nich całości podstawy programowej 

kształcenia ogólnego; 

15) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych 

oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w kolejnym roku szkolnym; 

16) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania; 

17) wykonuje zadania niezbędne do wyposażenia uczniów w podręczniki zgodnie z 

przepisami szczególnymi; 

18) realizuje zadania związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego określone 

w przepisach odrębnych, w tym: 

a) podejmuje decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego ucznia, 

b) wydaje zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą, 

c) udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki, 
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d) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

e) egzekwuje realizację obowiązku szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania 

procedury egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w administracji, 

f) zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na 

stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się lub niepełnosprawność w oparciu o 

odrębne przepisy; 

19) może z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub 

Samorządu Uczniowskiego wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły 

jednolitego stroju uczniowskiego; 

20) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły 

w oparciu o przepisy niniejszego statutu; 

21) inspiruje nauczycieli do eksperymentów pedagogicznych: programowych, 

organizacyjnych i metodycznych; 

22) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

23) (uchylono); 

24) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły 

wychowawcze, przedmiotowe, problemowo-zadaniowe; 

25) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych 

i sprawdzających; 

26) opracowuje do 21 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny; 

27) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych; 

28) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

29) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami, w tym decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły, 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły; 

30) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym dokonuje oceny 

dorobku zawodowego za okres stażu; 

31) za zgodą organu prowadzącego, na podstawie przepisów szczególnych i w uzasadnionych 

potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska 

kierownicze; 

32) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, 

rodzicami i Samorządem Uczniowskim; 

33) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

34) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

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

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami 

w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury 

organizacyjne postępowania. 
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3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor lub inny 

nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący. 

4. Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,  

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

 

§ 27. 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz 

Dyrektor jako jej Przewodniczący. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

pielęgniarka szkolna oraz przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej szkoły. 

4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) zatwierdza plany pracy szkoły; 

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

3) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców; 

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

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

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów (nie dotyczy uczniów 

objętych obowiązkiem szkolnym). 

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły, składany przez Dyrektora; 

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

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) programy nauczania przed dopuszczeniem ich przez dyrektora do użytku szkolnego; 

6) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich 

oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne i materiały ćwiczeniowe 

obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym przed ustaleniem ich 

przez dyrektora szkoły. 

6. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) przygotowuje projekt zmian do statutu i podejmuje uchwały w sprawie ich wprowadzenia;  
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3) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub 

z innego stanowiska kierowniczego w szkole; 

4) wybiera swojego przedstawiciela do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły; 

5) wybiera swojego przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od 

oceny pracy; 

6) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli; 

7) wykonuje zadania wynikające z przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania 

i promowania. 

8) rozpatruje składane do niej wnioski innych organów szkoły. 

7. Rada Pedagogiczna wykonując zadania Rady Szkoły w związku z niepowołaniem takowej, 

w szczególności: 

1) uchwala zmiany w statucie szkoły; 

2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły; 

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie 

i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego 

w szkole; 

4) opiniuje sprawy istotne dla szkoły; 

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do 

dyrektora lub organu prowadzącego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia:  

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania,  

c) prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

d) rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania 

mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora szkoły, na wniosek organu prowadzącego, 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub co najmniej 1/3 jej członków. 

Zebrania Rady pedagogicznej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji 

na odległość, umożliwiających uczestnictwo w zebraniu wszystkim członkom rady 

pedagogicznej. 

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

co najmniej połowy jej członków. Uchwały mogą być także podejmowane w sposób 

obiegowy i przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, przy czym w przypadku 

podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość obecność 

członków rozumiana jest jako udział w zebraniu. Z głosowania sporządzany jest zawsze 

protokół w formie papierowej/elektronicznej. 

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu 
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opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Osoby biorące udział w zebraniu Rady 

Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

12. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej 

z wykorzystaniem technologii informatycznej. 

 

Samorząd Uczniowski 

§ 28. 

 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Władzami samorządu są: 

1) na szczeblu klas: samorządy klasowe; 

2) na szczeblu szkoły: rada uczniowska. 

4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.  

5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. 

6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

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

wymaganiami; 

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

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

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań, w tym: 

a) organizowanie i korygowanie dyżurów uczniowskich, 

b) gospodarowanie środkami materialnymi samorządu, 

c) działalność w sekcjach według zainteresowań; 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu w wyborach 

demokratycznych. 

7. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły. 

8. Podmiot, do którego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się 

do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają  

odpowiedzi niezwłocznej. 

9. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Samorządu Uczniowskiego. 



ZAKRES  ZADAŃ  NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH 

32 

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

wolontariatu. 

11. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

 

 

 

Rada Rodziców 

§ 29. 

 

1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

4. Wybory rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym 

roku szkolnym w tajnych wyborach. 

5. W wyborach, o których mowa w ust. 4 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb wyborów odpowiednio do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych do Rady Rodziców szkoły; 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu. 

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

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 

9. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły, jeśli został opracowany na podstawie odrębnych przepisów; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły; 

4) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla szkoły sprawach, zgodnie z postanowieniami 

niniejszego statutu i przepisami odrębnymi. 

10. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do Dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela 

stażysty; 

2) występować do Dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

szkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora szkoły; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 



ZAKRES  ZADAŃ  NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH 

33 

5) rada rodziców może podejmować czynności przy wykorzystaniu środków komunikacji na 

odległość. 

 

 

 

 

 

§ 30. 

 

1. Każdy z organów szkoły działa zgodnie z przepisami prawa. Organy kolegialne 

funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te 

nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły. 

2. Każdy z organów szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i 

podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia 

dzieci. 

4. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do bieżącego, wzajemnego informowania się 

o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. 

5. Ustala się następujące formy przekazu informacji: 

1) wspólne posiedzenia organów szkoły; 

2) informacje na tablicy informacyjnej; 

3) apele szkolne; 

4) możliwość uczestnictwa przedstawicieli poszczególnych organów szkoły w posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej za zgodą jej Przewodniczącego. 

5a. W sytuacji zawieszenia zajęć i prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i 

narzędzi do kształcenia na odległość, komunikacja pomiędzy organami prowadzona jest drogą 

elektroniczną. 

6. Spory między organami szkoły są rozwiązywane z zachowaniem następujących zasad: 

1) spory i konflikty między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor szkoły; 

2) w sprawach nierozstrzygniętych w ramach szkoły lub dotyczących jej dyrektora, 

poszczególne organy szkoły mają prawo występowania z wnioskami o zbadanie sprawy do 

organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

6a. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

7. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące 

zasady postępowania: 

1) 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”. 

2) 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 
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o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego. 

3) 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. 

4) 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. 
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ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 31. 

 

1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VIII. 

2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

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

25 uczniów. 

4. Jeżeli do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, w okresie od rozpoczęcia do 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zostanie przyjęty z urzędu uczeń 

zamieszkały w obwodzie tej szkoły, dyrektor może: 

1) zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale powyżej liczby 25, nie więcej jednak niż o 2, 

albo; 

2) podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego oraz po poinformowaniu rady 

oddziałowej, o której mowa w art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo oświatowe. 

5. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 4, liczba uczniów w oddziale zwiększy się 

więcej niż o 2, dyrektor szkoły podstawowej, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli 

dany oddział. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

 

§ 32. 

 

1. Obowiązkowego podziału na grupy dokonuje się na: 

1) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: informatyki w oddziałach liczących więcej niż 

24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej 

liczącej nie więcej niż 24 uczniów, a liczba uczniów w grupie na zajęciach informatyki nie 

może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej; 

2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach 

liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 

międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na 

grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego; 

3) obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone łącznie 

dla dziewcząt i chłopców, w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, 

liczącej nie więcej niż 26 uczniów. 

2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można 

dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane w 

oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie klasowej, grupie 

międzyklasowej lub grupie wychowawczej. 
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§ 33. 

 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia:  

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

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

został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;  

3) rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

4) prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5) rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

6) prowadzone w ramach nauczania religii; 

7) związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury; 

8) w zakresie wiedzy o życiu seksualnym człowieka. 

2. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić 

proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 1. 

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

wolontariuszy. 

4. Na podstawie ramowego planu nauczania Dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, z 

zachowaniem wymiaru godzin określonego w przepisach szczególnych. 

5. W klasach IV-VIII zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są, z uwzględnieniem 

przepisów szczególnych, w systemie klasowo-lekcyjnym. 

6. Godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 

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

rozkładzie zajęć opracowanym przez Dyrektora szkoły. 

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

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

8. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII są realizowane w 

formie: 

1) zajęć klasowo-lekcyjnych w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo; 

2)  zajęć do wyboru przez uczniów, realizowanych w formie:  

a) zajęć sportowych,  

b) zajęć sprawnościowo-zdrowotnych,  

c) zajęć tanecznych, 

d) aktywnej turystyki.  

9. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć 

wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin 

przeznaczonych na te zajęcia. 

 

§ 33a 

 

1. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia: 
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1) WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY - organizowanie jednocześnie zajęć w formie 

tradycyjnej na terenie jednostki oraz w formie kształcenia na odległość; 

2) WARIANT ZDALNY - organizowanie zajęć w formie kształcenia na odległość, zgodnie z 

zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na 

odległość. 

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z 

uwzględnieniem w szczególności: 

1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia; 

4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

3. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie 

dłuższym niż 60 minut. 

4. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje uczniom i rodzicom informację o formie 

i terminach tych konsultacji. W miarę możliwości konsultacje te odbywają się w 

bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem. 

5. W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może 

czasowo zmodyfikować odpowiednio: 

1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania 

dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas 

(semestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach 

pozaszkolnych; 

2) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

6. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

 

§ 34. 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się 

niepełnosprawność posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych 
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1) 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; 

2) z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona"; 

3) z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, do końca danego etapu edukacyjnego; a w 

przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia. 

2. Uczeń, którego Dyrektor szkoły na podstawie przepisów odrębnych, zwolnił z realizacji 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych może nie być obecny w szkole w trakcie ich trwania, o 

ile: 

1) zajęcia, z których uczeń jest zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub 

ostatnie w danym dniu i 

2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że 

przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na tych zajęciach.  

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

w oparciu o przepisy odrębne, na mocy decyzji Dyrektora szkoły. 

 

§ 35. 

 

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

rodziców, organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewniania uczniowi 

opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. 

2. Świetlica szkolna działa w godz. 6:45 -16:45. 

3. Szczegółową organizację świetlicy określa Regulamin. 

4. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej 

niż 25 uczniów. 

5. 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. 

5a. Świetlica pełni funkcje: 

1) opiekuńczą; 

2) wychowawczą; 

3) profilaktyczną; 

4) edukacyjną. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe sprawują opiekę nad uczniami 

dojeżdżającymi do szkoły zgodnie z Regulaminem dowozów. 
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§ 36. 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę lub inne formy 

dożywiania. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i w porozumieniu z Radą 

Rodziców.  

4. Nauczyciele prowadzący zajęcia świetlicowe sprawują funkcję opiekuńczą w czasie 

spożywania posiłków w stołówce szkolnej. 

 

§ 37. 

 

1. Zajęcia dodatkowe organizowane są na podstawie przepisów szczególnych i prowadzone 

w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych, poza systemem klasowo-lekcyjnym. 

2. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków 

finansowych i z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły. 

3. W szkole prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe: 

1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

3) zajęcia logopedyczne; 

4) zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej; 

5) zajęcia dla uczniów zdolnych; w tym kółka przedmiotowe i zainteresowań, wokalno-

taneczne; 

6) zajęcia budujące kompetencje społeczne uczniów, w tym grupy zuchowe i szkolna drużyna 

harcerska. 

 

§ 37a 

 

1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę                                      

w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, mają prawo do: 

1) organizacji dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie zajęć lekcyjnych jako 

języka obcego, w celu opanowania języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział                               

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych; 

2) dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, z których 

uczniowie potrzebują wsparcia, aby wyrównać różnice programowe; 

3) nauki języka i kultury kraju pochodzenia prowadzonej przez placówki dyplomatyczne lub 

konsularne kraju ich pochodzenia działające w Polsce albo stowarzyszenia kulturalno-

oświatowe danej narodowości; 

4) nauki w oddziałach przygotowawczych; 

5) do wsparcia przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze 

pomocy nauczyciela jako asystenta międzykulturowego; 



ZAKRES  ZADAŃ  NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH 

40 

6) organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trybie i formach przewidzianych                       

dla obywateli polskich. 

2. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane na warunkach określonych                                    

w odrębnych przepisach prawa.  

3. Szkoła zapewnia integrację uczniów niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem 

szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 

kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem                                

za granicą. 

 

§ 38. 

 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, do dnia 21 kwietnia każdego roku. Arkusz 

organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 29 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych ustala Dyrektor 

szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy. 

 

§ 39. 

 

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

praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 

dyrektorem szkoły a szkołą wyższą. 

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

3. W szkole mogą odbywać staż osoby kierowane przez Urząd Pracy na podstawie odrębnych 

przepisów. 

 

§ 40. 

 

Dyrektor szkoły opracowuje plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, opiniowany 

przez Radę Pedagogiczną i dostosowany do potrzeb rozwoju szkoły. 

 

§ 41. 

 

1. Na życzenie rodziców, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia szkoła organizuje 

naukę religii. 

2. Uczeń bierze udział w zajęciach, o których mowa w ust. 1 na podstawie pisemnego 

oświadczenia rodziców, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może 

natomiast zostać zmienione. 

3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi. 
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4. Nauka religii organizowana jest zgodnie z przepisami odrębnymi i prowadzona w 

wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 

5. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak 

obowiązków wychowawcy klasy. 

6. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów po 

wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem szkoły terminu i miejsca planowanego spotkania. 

7. Ocena z religii: 

1) umieszczana jest na świadectwie szkolnym i wliczana do średniej ocen; 

2) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy; 

3) ustalana jest zgodnie z opracowanym przedmiotowym systemem oceniania, zgodnym z 

ocenianiem wewnątrzszkolnym. 

8. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii prowadzi Dyrektor szkoły oraz pracownicy 

organu nadzoru pedagogicznego, w oparciu o przepisy odrębne. 

 

§ 42. 

 

1. W szkole, dla uczniów klas IV - VIII organizuje się zajęcia z zakresu Wychowania do 

życia w rodzinie na podstawie przepisów odrębnych, w wymiarze po 14 godzin, w tym po 5 

godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców w każdym roku szkolnym, dla uczniów 

poszczególnych klas. 

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

Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 

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

ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

4. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć, o których mowa w ust. 

1 nauczyciel prowadzący te zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej 

jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, na którym jest obowiązany przedstawić 

pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach 

szkolnych oraz środkach dydaktycznych. 

5. Za przeprowadzenie spotkań, o których mowa w ust. 4, odpowiedzialny jest Dyrektor 

szkoły. 

 

§ 42a 

 

1. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów, przez prowadzenie zaplanowanych i 

systematycznych działań w celu wspierania dzieci, 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. 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. 

3. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII mają na celu wspieranie 

uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego 
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etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji 

zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.  

4. 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. 

6. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest 

umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły. 

 

§ 43. 

 

Szkoła zapewniając uczniom dostęp do Internetu, zabezpiecza ich przed dostępem do treści, 

które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez 

instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i bieżącą jego aktualizację. 

 

§ 44. 

 

1. W szkole mogą być wprowadzane eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych 

przepisów. 

2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentów w szkole podejmuje po pozytywnym 

zaopiniowaniu Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą w niej 

uczestniczyć i pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jej 

prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia eksperymentu nie były wcześniej 

opublikowane. 

3. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu wraz z opisem jej 

zasad oraz opinią Rady Pedagogicznej i zgodą autora lub zespołu autorskiego eksperymentu o 

której mowa w ust. 2, Dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi 

prowadzącemu szkołę. 

4. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje po pozytywnym 

zaopiniowaniu Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem 

realizacji eksperymentu i po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w 

eksperymencie i pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego 

prowadzenie w szkole. 

5. Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

 

§ 44a 

 

Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania i obejmuje swym 

zakresem: 
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1) kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 

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

3) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań w 

procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz 

nauczycieli 

4) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym, 

oprócz działalności wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej szkoły, jest również rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności innowacyjnej. 

 

§ 45. 

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 

sierpnia następnego roku. W szkołach, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 

w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. 

Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Terminy 

rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz 

ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki i pracy. 

3. Przerwy międzylekcyjne trwają 5, 10, 15 i 20 minut. 

 

§ 46. 

 

Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada: 

1) 20 sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem; 

2) dwie sale gimnastyczne (dużą i małą); 

3) salę do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej; 

4) salę do prowadzenia zajęć logopedycznych; 

5) bibliotekę; 

6) świetlicę; 

7) basen 

8) gabinet profilaktyki zdrowotnej i przedlekarskiej; 

9) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

10) dwa boiska wielofunkcyjne; 

11) stołówkę wraz z kuchnią; 

12) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. 

 

§ 46a 

 

1. Szkoła umożliwia uczniom higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku w stołówce 
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szkolnej. Korzystanie z posiłków jest dobrowolne. 

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala Dyrektor w 

porozumieniu z organem prowadzącym. 

3. Szkoła może wystąpić do Rady Rodziców z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo 

kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. 

4. Opłaty za posiłki uiszcza się do 15 dnia każdego miesiąca na numer konta wskazany na 

stronie internetowej szkoły.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji żywienia oraz zasad płatności można 

uzyskać u pracownika na stanowisku Intendent. 

6. W przypadku braku opłat  za posiłki,  uczeń zostaje skreślony z listy osób korzystających 

ze stołówki szkolnej. 

7. W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej 

jeden dzień wcześniej osobiście lub telefonicznie u intendentki lub w sekretariacie szkolnym . 

8. Nieobecności, które nie zostaną zgłoszone, nie będą odliczane. 

9. Rezygnację z obiadów należy zgłosić u intendentki najpóźniej do ostatniego dnia 

poprzedniego miesiąca. 

10. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa 

odrębny Regulamin Stołówki. 

 

§ 47. 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, 

uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji. 

2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę; 

3) korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni; 

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni. 

3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję: 

1) kształcąco-wychowawczą poprzez: 

a) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie pogłębianie u uczniów 

nawyku czytania i uczenia się poprzez imprezy, konkursy, wystawki, kiermasze, 

b) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną: 

- wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne, 

- tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych,  

- komputeryzacja biblioteki szkolnej, 

c) kształcenie kultury czytelniczej, 

d) wdrażanie do poszanowania książki, 

e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym; 

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez: 

a) współdziałanie z nauczycielami, 
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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. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy 

szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do 

korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek. Czas pracy biblioteki zapewnia 

możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych. 

5. Do podstawowych obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) koordynowanie pracy w bibliotece: 

a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez, 

b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, 

c) projektowanie wydatków na rok kalendarzowy, 

d) opracowywanie sprawozdań z pracy biblioteki zawierające oceny czytelnictwa, 

e) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki; 

2) praca pedagogiczna: 

a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami, 

b) udostępnianie zbiorów, 

c) udzielanie informacji bibliotecznych, 

d) rozmowy z czytelnikami o książkach, 

e) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

f) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z 

programem, 

g) udostępnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów, 

h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa, 

i) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach, 

j) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, w tym organizowanie różnorodnych 

działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez wycieczki edukacyjne, koła 

zainteresowań, spotkania i imprezy edukacyjne, 

k) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych, 

l) dostosowanie formy treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów; 

3) praca organizacyjna: 

a) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) opracowanie biblioteczne zbiorów, 

c) selekcja zbiorów i ich konserwacja, 

d) organizowanie warsztatu informacyjnego, 

e) wydzielenie księgozbioru podręcznego, 

f) prowadzenie katalogów, 

g) udostępnienie zbiorów, 

h) udostępnianie książek i innych źródeł informacji: 

- gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji, 

- gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

- pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury, 
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- udzielanie porad bibliograficznych, 

- kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji; 

4) współpraca z rodzicami i instytucjami: 

a) opracowanie biblioteczne zbiorów, 

b) współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi  bibliotekami odbywa 

się poprzez: 

- wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe, 

- organizowanie imprez w środowisku lokalnym, 

- wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom, 

- informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci, 

- organizację wycieczek do innych bibliotek, 

- współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa, 

- wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim, 

- uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych 

bibliotek, 

- udział w spotkaniach z pisarzami, 

- udział w konkursach poetyckich i plastycznych. 

c)  współpraca biblioteki szkolnej z Radą  Rodziców: 

- współdziałanie przy organizowaniu imprez czytelniczych na trenie szkoły, 

- współpraca przy  pozyskiwaniu dodatkowych środków na wyposażenie biblioteki, 

- pomoc rodziców przy doborze  księgozbioru do Biblioteki, 

- współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami. 

6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty 

niepiśmiennicze (materiały audiowizualne). 

7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły: 

1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie; 

2) zapewnia środki finansowe; 

3) zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji; 

4) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć; 

5) hospituje i ocenia pracę biblioteki; 

6) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do 

samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej. 

8. Biblioteka realizuje zadania związane z udostępnianiem uczniom podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. 
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ROZDZIAŁ 5 

ZAKRES  ZADAŃ  NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH 

§ 47a 

 

1. Zasady zatrudniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Szkoły określają 

odrębne przepisy. 

2. Liczbę pracowników Szkoły ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ 

prowadzący arkusz organizacji. 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych 

pracowników Szkoły ustala Dyrektor w imiennym przydziale czynności. 

4. O sposobach i formach wykonywania zadań, w oparciu o przydział czynności, o którym 

mowa w ust. 3, decyduje w sposób autonomiczny pracownik. 

5. Do zakresu zadań wszystkich pracowników Szkoły należy w szczególności zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem, w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz 

niniejszym statutem. 

6. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych zagrożeniem zdrowia i życia 

pracowników, Dyrektor Szkoły może zobowiązać pracowników do pracy zdalnej, na 

zasadach i warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 48. 

 

1. Nauczyciele obowiązani są w szczególności: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z 

zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, zgodnie z potrzebami szkoły; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej 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. 

2. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu 

nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w ust. 1. 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciele obowiązani są 

realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

albo na ich rzecz; 

2) inne zadania i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, 

zwiększające szanse edukacyjne uczniów; przeznaczone na pracę z uczniem zdolnym lub 

uczniem mającym trudności w nauce; rozwijające zainteresowania uczniów; dodatkowe 

wsparcie pracy wychowawcy świetlicy 
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3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

doskonaleniem zawodowym. 

4. Nauczyciele wykonują zadania związane z wyborem programów nauczania, 

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. 

4a. 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.  

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

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego 

modyfikowanie w miarę potrzeb. 

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

problemowo-zadaniowe. 

7. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły na wniosek 

zespołu. 

 

§ 49. 

 

1. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami obejmuje: 

1) pomoc rodziców w organizowaniu imprez klasowych, apeli szkolnych, zabaw 

charytatywnych; 

2) sponsoring rodziców na rzecz klasy i szkoły (Rada Rodziców oraz indywidualni rodzice); 

3) współpracę podczas zebrań z rodzicami, w tym rozmowy indywidualne z wychowawcami 

klas). 

1a. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

2. Tryb i procedury informowania rodziców o postępach uczniów w nauce i zachowaniu 

realizowane są z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu uczniów przekazywane są rodzicom 

podczas zebrań organizowanych zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego 

harmonogramem; 

2) w szkole funkcjonuje wykaz indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami; 

3) uczniowie zobowiązani są do posiadania Zeszytów Kontaktu z Rodzicami, będących 

źródłem informacji dla rodziców, w tym również uwag dotyczących postępów w nauce i 

zachowaniu; 

4) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy 

(pisemnie) powiadamia rodziców  ucznia o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i brakiem 

podstaw do klasyfikacji; 

5) informacje o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych i rocznych z zajęć 

edukacyjnych oraz przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach zachowania wpisywane są w 

dziennikach zajęć lekcyjnych oraz w Zeszytach Kontaktów z Rodzicami oraz przekazywane 

zgodnie z postanowieniami oceniania wewnątrzszkolnego; 



ZAKRES  ZADAŃ  NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH 

49 

6) na tydzień przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej wychowawca klasy informuje pisemnie ucznia i jego rodziców  o braku 

podstaw do klasyfikacji; 

7) obowiązującą w szkole formą kontaktu z rodzicami ucznia jest również rozmowa 

telefoniczna. 

 

§ 50. 

 

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i 

profilaktyki. 

2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i 

szkole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i 

zachowaniu; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 

 

§ 51. 

 

1. Nauczyciel, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

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

odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. 

3. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego; 

2) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; 

3) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny; 

4) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań; 

5) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania ich; 

6) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

7) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy; 

8) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem, na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach; 

9) wnioskowanie o objęcie ucznia opieką pomocą psychologiczno-pedagogiczną w oparciu o 

przepisy odrębne i na zasadach opisanych w niniejszym statucie; 

10)  aktywny udział w pracach zespołów, do których nauczyciel należy. 

 

§ 51a 
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1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do 

kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania 

tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do: 

1) dokumentowania pracy własnej; 

2) systematycznej realizacji treści programowych; 

3) poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji, 

wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów; 

4) przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia 

wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych 

wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp; 

5) zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy 

zdalnej poza szkołą; 

6) przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji; 

7) kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, 

grupowej i zespołowej; 

8) przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych. 

3. Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie z 

dotychczasowym planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia. 

4. Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się  

z uczniem wraz z ustaleniem godzin poza planem lekcji. 

5. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na 

odległość stosownie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

 

§ 52. 

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 

nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą". 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę 

możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, z 

zastrzeżeniem ust. 9.  

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 

szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, procesu jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie działań zespołowych uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4: 

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków; 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 
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a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych, 

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując 

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

indywidualna opieka; 

3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

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

b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych, 

c) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły; 

4) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną 

pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, w tym także zdrowotnych oraz zainteresowań i 

szczególnych uzdolnień uczniów; 

4a) realizuje z uczniami Plan Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły z uwzględnieniem zajęć 

dotyczących istotnych problemów społecznych: zdrowotnych, prawnych, finansowych, 

klimatycznych i ochrony środowiska 

5) organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i zachowaniu ucznia, 

w tym przekazuje szczegółowe uwagi dotyczące zachowania znajdujące się w zeszycie 

wychowawcy; 

6. W związku ze śródroczną i roczną klasyfikacją wychowawca jest zobowiązany do 

zawiadomienia rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o śródrocznej i rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania, na zasadach i w terminach określonych niniejszym statutem. 

7. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy. 

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony Dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych 

w tym zakresie jednostek i instytucji oświatowych i naukowych. 

9. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą mieć wpływ na 

dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu Dyrektor powierzył zadania wychowawcy. Dyrektor 

szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie z własnej inicjatywy w 

oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub w przypadku, gdy: 

1) wychowawca sam złoży rezygnację z pełnionej funkcji; 

2) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek 

większością 3/4 głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących 3/4 

ilości uczniów). 

10. Ostateczną decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu 

opinii Rady Pedagogicznej. 

11. Warunkiem przedłożenia sprawy Radzie Pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust. 9, 

jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez 

osoby domagające się zmiany. 

 

§ 53. 

 

Do zadań pedagoga należy w szczególności: 
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1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 

w życiu szkoły; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu szkoły,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego 

 

§ 54. 

 

Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w 

zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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§ 54a. 

 

 

1. W szkole może być zatrudniony pedagog specjalny.  

2. Zakres zadań pedagoga specjalnego: 

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:  

a) podejmowaniu działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów 

w życiu szkoły, 

b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

2) współpraca ze specjalistami w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,  

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom; 

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami/instytucjami; 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5. 

 

§ 54b. 

 

Szkolna służba zdrowia odpowiada za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, dba o stan 

higieniczno-sanitarny szkoły oraz uczestniczy w szerzeniu oświaty zdrowotnej, 

współdziałających w realizacji swoich obowiązków z dyrektorem szkoły, nauczycielami i 

rodzicami oraz terenowymi jednostkami służby zdrowia  
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§ 55. 

 

1. Dyrektor szkoły powołuje zespoły przedmiotowe, w skład których wchodzą nauczyciele 

pokrewnych przedmiotów. 

2. Do zadań zespołów przedmiotowych należy: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych oraz wyboru programów 

nauczania; 

2) wykonywanie zadań związanych z wyborem programów nauczania, podręczników, 

materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; 

3) podnoszenie poziomu nauczania i wychowania poprzez wymianę doświadczeń; 

4) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez 

organizowanie spotkań, szkoleń i warsztatów; 

5) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

badania wyników nauczania; 

6) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

7) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia; 

8) ustalanie metod i sposobów aktywizowania uczniów i podnoszenia efektywności pracy z 

uczniem; 

9) organizowanie konkursów wiedzy i umiejętności oraz konkursów przedmiotowych; 

10) realizacja zadań w ramach kontroli zarządczej. 

 

§ 56. 

 

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. 

2. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska 

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań związanych z zarządzaniem szkołą, 

a w szczególności: 

1) zastępuje Dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności; 

2) przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły: 

a) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, 

b) kalendarza szkolnego, 

c) informacji o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym; 

3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem 

zawodowym nauczycieli; 

4) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad szkołą według ustalonego zakresu i harmonogramu; 

5) pełni inne funkcje zgodnie z ustalonym zakresem i potrzebami szkoły; 

6) służy głosem doradczym w doborze programów nauczania zgłoszonych przez zespoły 

nauczycielskie; 

7) współtworzy Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły oraz monitoruje stopień jego 

realizacji; 

8) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w szkole; 
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9) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a 

także w sprawach oceny pracy opiekuńczo–wychowawczej wszystkich nauczycieli; 

10) pełni funkcję przewodniczącego komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie 

rekrutacyjne dotyczące przyjęcia dzieci do szkoły. 

4. Wicedyrektor jest przełożonym służbowym: 

1) z upoważnienia dyrektora szkoły: nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagoga 

szkolnego i bibliotekarzy; 

2) wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia bieżącego nadzoru nad szkołą jako 

koordynator w ramach kontroli zarządczej. 

 

§ 57. 

 

1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, których zatrudnienie następuje 

na podstawie Kodeksu Pracy. 

2. Ilość etatów niepedagogicznych określona jest w arkuszu organizacji szkoły na dany rok 

szkolny z uwzględnieniem środków przydzielonych w planie finansowym. 

3. Zadania realizowane przez pracowników niepedagogicznych, godziny ich pracy oraz 

zakres obowiązków i kompetencji określone są szczegółowo w zakresie czynności 

służbowych opracowanych dla każdego pracownika i stanowiska. 
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ROZDZIAŁ 6 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 

 

Zasady ogólne 

§ 58. 

 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) 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) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 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 rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

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

wewnątrzszkolnego. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

postępach w tym zakresie; 

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

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

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

zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, w oparciu o przepisy szczególne; 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
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7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

7. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:  

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

8. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

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

zachowania.  

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

Jawność oceny 

§ 59. 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne 

prace udostępnia się uczniowi, a za jego pośrednictwem prawnemu opiekunowi. Uczeń jest 

zobowiązany na najbliższych zajęciach edukacyjnych zwrócić swoją pracę, którą podpisał 

rodzic. W przypadku niepodpisania pracy, zgubienia lub niezwrócenia w terminie nie 

uwzględnia się zastrzeżeń wobec oceny pracy ucznia. Zwroty prac zaznacza się w e-

dzienniku. 

4. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. Uzasadnienie powinno zawierać informacje 

o posiadanej przez ucznia wiedzy, opanowanych przez niego umiejętnościach, ale także 

o brakach w wiedzy i formach ich uzupełnienia. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego 

organizowanego na podstawie przepisów szczególnych, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń 

dotyczących ustalenia oceny niezgodnie z trybem jej ustalania oraz inna dokumentacja 

dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 
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6. Udostępnienie dokumentacji, o której mowa w ust. 5 odbywa się w siedzibie szkoły, w 

obecności w szczególności nauczyciela zajęć edukacyjnych, wychowawcy klasy lub 

Dyrektora, w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami. 

 

Wymagania edukacyjne 

§ 60. 

 

1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen 

sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez uczących na 

podstawie oceniania wewnątrzszkolnego, z uwzględnieniem specyfiki zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 

dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na podstawie tej 

opinii. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się lub 

niepełnosprawność: 

1) 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; 

2) z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 

lekarza. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona"; 

3) z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
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pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, do końca danego etapu edukacyjnego; a w 

przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia. 

5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede 

wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - 

także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

20. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł laureata 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymał po ustaleniu rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą 

pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

Ocenianie bieżące 

§ 61. 

 

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

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

2. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia: 

1) prace klasowe, wykonywane na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych, obejmujące treść 

całego działu (lub dużą część działu); 

2) testy; 

3) kartkówki z trzech ostatnich tematów; 

4) prace domowe; 

5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji; 

6) sprawdziany; 

7) wypowiedzi ustne; 

8) prace wykonywane w zespole; 

9) testy sprawnościowe; 

10) prace plastyczne i techniczne. 

3. W przypadku prac pisemnych: 

1) ocenie podlega: 

a) zrozumienie tematu, 

b) znajomość opisywanych zagadnień, 

c) sposób prezentacji, 

d) konstrukcja pracy i jej forma graficzna; 

2) ich ilość w półroczu, którą ustala i podaje każdy z nauczycieli, jest zależna od specyfiki 

przedmiotu. 

4. W przypadku wypowiedzi ustnych: 
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1) ocenia się udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójną odpowiedź na pytanie 

nauczyciela; 

2) w szczególności ocenie podlega: 

a) znajomość zagadnienia, 

b) samodzielność wypowiedzi, 

c) kultura języka, 

d) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu. 

5. Ocenę za prace wykonywane w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny 

uczeń. Ocenie podlegają: 

1) planowanie i organizacja pracy grupowej; 

2) efektywne współdziałanie; 

3) wywiązywanie się z powierzonych ról; 

4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. 

6. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe, sprawdziany lub testy, przy 

czym nie więcej niż jedna forma dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z 

tygodniowym wyprzedzeniem. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej 

formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki są sprawdzeniem wiadomości i 

umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji. 

7. Termin zwrotu ocenionych testów, sprawdzianów i kartkówek nie może być dłuższy niż 

jeden tydzień, a prac klasowych - dwa tygodnie. 

8. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań, jakim 

będzie musiał sprostać. 

9. Rodzice są powiadamiani o postępach i trudnościach ucznia w nauce w czasie 

wyznaczonych spotkań z wychowawcą (minimum trzy razy w roku szkolnym) i podczas 

konsultacji z nauczycielami przedmiotu (w terminach spotkań z wychowawcą klasy). 

10. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej z przedmiotu na zasadach ustalonych 

przez nauczyciela, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o ocenie. 

11. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu lub testu (poprawa nie dotyczy kartkówek i 

wypracowań pisemnych) na zasadach ustalonych przez nauczyciela, nie później jednak niż w 

ciągu 14 dni od otrzymania informacji o ocenie. 

 

§ 62. 

 

1. W ramach oceniania bieżącego: 

1) uczeń jest oceniany systematycznie, z zastrzeżeniem ust. 2; 

2) uczeń jest oceniany z każdej sprawności charakterystycznej dla danych zajęć 

edukacyjnych; 

3) nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić 

swoje osiągnięcia edukacyjne; 

4) uzasadnienie oceny powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno 

uwzględniać jego wysiłek w uzyskanie osiągnięć edukacyjnych; 

5) w uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet przed niedoskonałościami. 

2. W ciągu półrocza uczeń powinien otrzymać następującą minimalną ilość ocen bieżących: 

1) 3 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 1 godziny w tygodniu; 
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2) 4 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 2 godzin w tygodniu; 

3) 5 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 3 godzin w tygodniu;  

4) 6 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 4 godzin w tygodniu; 

5) 7 – jeśli dane zajęcia są realizowane w wymiarze 5 godzin w tygodniu. 

3. Uczeń ma prawo zgłosić na początku lekcji, na zasadach ustalonych z nauczycielem danych 

zajęć edukacyjnych, nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie 

oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w półroczu. 

4. Na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, po powrocie ucznia do szkoły po 

usprawiedliwionej nieobecności, trwającej co najmniej pięć kolejnych dni roboczych, nauczyciel 

nie wymaga od ucznia przygotowania do lekcji.  

5. W przypadku ucznia znajdującego się tymczasowo w trudnej sytuacji losowej (w 

szczególności wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne ucznia) zasady 

oceniania bieżącego ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z uczniem i wychowawcą 

klasy, w oparciu o zasadę życzliwości i wsparcia ucznia. 

 

§ 63. 

 

1. W klasach I-VIII oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) stopień celujący – 6; 

2) stopień bardzo dobry – 5; 

3) stopień dobry – 4; 

4) stopień dostateczny – 3; 

5) stopień dopuszczający – 2; 

6) stopień niedostateczny – 1. 

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się wraz z oceną wyrażoną stopniami, o których mowa 

w ust. 1 stosowanie znaków „+” i „-”. 

3. Oceny bieżące we wszystkich klasach mogą być ocenami opisowymi, spełniającymi 

funkcję diagnostyczno-informacyjną. 

4. Ocena ucznia może być ponadto wyrażona ustną lub pisemną informacją zwrotną 

(pochwałą lub naganą) oraz znakiem  „+ ” lub „–”. 

5. Oceny bieżące ustalone w stopniach i w formie znaków „+ ” lub „–” odnotowuje się w 

dzienniku lekcyjnym w formie odpowiednio cyfry lub znaku, o którym mowa. 

6. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych obejmują: 

1) stopień celujący - 98-100% z podstawowej pracy klasowej  

2) stopień bardzo dobry - 97-90%; 

3) stopień dobry- 89-75%; 

4) stopień dostateczny - 74-50%; 

5) stopień dopuszczający - 49-30%; 

6) stopień niedostateczny - 29-0%. 

 

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa 

§ 64. 
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1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację 

śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, przed rozpoczęciem 

ferii zimowych, nie później jednak niż do końca stycznia. Dyrektor szkoły corocznie, nie 

później niż do 15 września podaje do wiadomości termin klasyfikacji śródrocznej.  

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

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

klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach 

I-III w przypadku:  

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć; 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 

zajęć. 

3. Na klasyfikację końcową, której dokonuje się w klasie programowo najwyższej, składają 

się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo 

najwyższej oraz; 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 

klasach programowo niższych oraz; 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 

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

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego 

oddziału oraz ocenianego ucznia. 

5. W szkole śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego. 

6. W szkole śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo 

zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu 

opinii tego nauczyciela. 

7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się na tydzień przed śródrocznym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, ustalonym nie później niż na ostatni 

dzień stycznia, a roczne i końcowe nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.  

8. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i 

jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 
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9. Informacja, o której mowa w ust. 8 jest przekazywana uczniom w formie ustnej, a 

rodzicom w formie pisemnej podczas zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych oraz 

zapis w e-dzienniku, którego przyjęcie do wiadomości rodzic jest zobowiązany potwierdzić 

podpisem lub listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  

10. Oceny ustalone zgodnie z ust. 4-9 są ostateczne z zastrzeżeniem trybu odwoławczego, o 

którym mowa w niniejszym statucie. 

 

§ 65. 

 

1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, a także śródroczna i roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi uwzględniającymi poziom i postępy 

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań oraz 

wskazującymi potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem 

trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

2. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk 

podpisany przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoważne z 

wpisem do dziennika lekcyjnego. 

3. Począwszy od klasy IV śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne ustalane są 

według skali określonej w przepisach odrębnych, , przy czym pozytywnymi ocenami 

klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach 2-6,a negatywną oceną klasyfikacyjną jest 

ocena ustalona w stopniu- 1. 

4. Oceny klasyfikacyjne odnotowuje się w rubrykach przeznaczonych na ich wpis w 

dzienniku lekcyjnym i arkuszu ocen ucznia, a także w protokołach egzaminów 

poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu. 

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel danego przedmiotu, 

uwzględniając wkład pracy ucznia. Oceny te nie mogą być ustalane jako średnia 

arytmetyczna ocen cząstkowych. 

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

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w terminie do dwóch miesięcy od 

klasyfikacji śródrocznej poprzez: 

1) organizację współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu 

zdiagnozowania trudności ucznia i wskazania kierunków pracy z uczniem; 

2) organizację zajęć dodatkowych dla ucznia, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i 

zaleceń; 

3) współpracę wychowawcy, pedagoga szkolnego z uczniem i jego rodzicami. 

 

§ 66. 

 

W szkole obowiązują następujące kryteria klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i rocznych z 

zajęć edukacyjnych: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a) rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, 
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b) korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z 

różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy, 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w 

zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania; 

b) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, 

interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w 

nowych sytuacjach, 

c) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i 

nietypowych. 

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na poprawne rozumienie 

uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela; 

b) potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać wnioski, 

różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrał własny sposób uczenia 

się, 

c) rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę 

wobec trudnych i nietypowych zagadnień; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na dość poprawne 

rozumowanie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą i 

pod kierunkiem nauczyciela, 

b) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, 

podjąć decyzję jaką przyjąć postawę, 

c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne. 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a) ma trudności z opanowaniem wiedzy i umiejętności, ale braki te nie przekreślają 

możliwości otrzymania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki, 

b) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, 

współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do 

decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub 

nauczyciela, popełnia liczne błędy; 

6) ocenę  niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

7) nie opanował wiadomości i umiejętności, a braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy z danego przedmiotu; 

8) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. 

 

Ocena zachowania 

§ 67. 

 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 
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1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom; 

8) działania na rzecz wolontariatu. 

2. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. 

3. Począwszy od klasy IV, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

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

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 

dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

5. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub 

program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się 

oceny zachowania. 

 

§ 68. 

 

1. Przed ustaleniem śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, uczeń ma 

prawo do dokonywanej zgodnie z kryteriami zachowania, w formie pisemnej, samooceny, 

która przedkładana jest wychowawcy klasy. 

2. Przed ustaleniem śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, 

wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w danym oddziale i uczniów danego 

oddziału. 

3. Wychowawca informuje o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

zachowania na zasadach i w terminie określonych w niniejszym statucie. 

4. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o ustalenie oceny klasyfikacyjnej zachowania 

wyższej niż przewidywana na zasadach i w trybie określonych w niniejszym statucie. 

5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny. Tryb odwoławczy określony jest przepisami 

niniejszego statutu. 
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§ 69. 

 

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

1) w pełni wywiązuje się z obowiązków ucznia: 

a) zdobywa oceny pozytywne z zajęć edukacyjnych zgodnie ze swoimi zdolnościami i 

możliwościami, 

b) systematycznie przygotowuje się do zajęć i odrabia zadania domowe, 

c) sumiennie spełnia obowiązki powierzone mu przez nauczyciela, zawsze dotrzymuje 

ustalonych terminów, 

d) systematycznie uczęszcza do szkoły, nie spóźnia się na zajęcia, wszystkie nieobecności 

usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, 

e) zawsze nadrabia zaległości powstałe w wyniku nieobecności, 

f) posiada podręczniki i przybory szkolne, dba o ich estetyczny wygląd, 

g) chętnie i systematycznie uczestniczy w dodatkowych zajęciach dydaktycznych i 

wychowawczych; 

2) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

a) wykazuje dużą inicjatywę w działaniach na rzecz klasy i szkoły, 

b) zawsze szanuje mienie szkolne i innych, 

c) aktywnie uczestniczy i reprezentuje szkołę w konkursach oraz akcjach, 

d) przestrzega norm i prawa obowiązującego w szkole, 

e) jest mediatorem w konfliktach, 

f) pełni funkcje społeczne; 

3) dba o honor i tradycje szkoły: 

a) szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne, 

b) zna postać patrona szkoły, 

c) zachowuje się z godnością w czasie patriotycznych uroczystości szkolnych i 

państwowych, 

d) zawsze przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego, stroju uczniowskiego oraz dba o 

estetykę wyglądu; 

4) dba o piękno mowy ojczystej: 

a) aktywnie uczestniczy w różnorodnych formach propagujących piękno mowy ojczystej, 

b) dba o kulturę słowa i nie używa wulgaryzmów, 

c) kulturalnie porozumiewa się z innymi; 

5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) zawsze przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkole i poza nią, 

b) zawsze bezpiecznie korzysta z urządzeń elektrycznych, mechanicznych i sanitarnych 

ogólnodostępnych w szkole, 

c) nigdy nie jest źródłem konfliktów, nie prowokuje bójek, kłótni, 

d) nigdy nie znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi, 

e) nigdy nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie środków odurzających 

oraz szkodliwych dla zdrowia) i nie namawia do tego innych; 

6) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią: 

a) zawsze w sposób kulturalny i uprzejmy zwraca się do kolegów, nauczycieli i innych osób 

na terenie szkoły i poza nią, 
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b) zawsze postępuje uczciwie w stosunku do innych (nie kłamie, nie obraża, nie dokucza), 

c) zawsze szanuje godność swoją i innych, 

d) zawsze kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych; 

7) okazuje szacunek innym osobom: 

a) zawsze jest tolerancyjny wobec innych, zwłaszcza wobec osób niepełnosprawnych; służy 

im pomocą, 

b) zawsze używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do innych, a szczególnie wobec 

osób starszych, 

c) nigdy nie przezywa, nie wyśmiewa się z kolegów, przestrzega ustalonych zasad, norm w 

grach, zabawach, konkursach, 

d) reaguje na upomnienia, potrafi skorygować swoje zachowanie. 

2. Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń, który: 

1) wywiązuje się z obowiązków ucznia: 

a) przygotowuje się do zajęć, 

b) zawsze odrabia zadania domowe, 

c) z ochotą spełnia obowiązki powierzone mu przez nauczyciela, 

d) nie ma więcej niż 5 spóźnień w ciągu półrocza, a swoje nieobecności swoje 

usprawiedliwia, 

e) nadrabia zaległości powstałe w wyniku nieobecności, 

f) posiada podręczniki i przybory szkolne, dba o ich estetyczny wygląd, 

g) uczestniczy w dodatkowych zajęciach dydaktycznych i wychowawczych; 

2) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

a) wykazuje inicjatywę w działaniu na rzecz klasy i szkoły, 

b) szanuje mienie szkolne i innych, 

c) uczestniczy i reprezentuje szkołę w konkursach i akcjach, 

d) stara się zażegnywać konflikty wśród kolegów; 

3) dba o honor i tradycje szkoły: 

a) szanuje symbole narodowe, 

b) zachowuje się z godnością w czasie patriotycznych uroczystości szkolnych i 

państwowych, 

c) przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i estetycznego stroju uczniowskiego oraz 

dba o estetyczny wygląd; 

4) dba o piękno mowy ojczystej: 

a) dba o kulturę słowa i nie używa wulgaryzmów, 

b) posługuje się bogatym słownictwem, 

c) uczestniczy w różnorodnych formach propagujących piękno mowy ojczystej; 

5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkole i poza nią, 

b) bezpiecznie korzysta z urządzeń elektrycznych, mechanicznych i sanitarnych 

ogólnodostępnych w szkole, 

c) nie jest źródłem konfliktów, nie prowokuje bójek, kłótni, 

d) nie znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi, 

e) nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie środków odurzających oraz 

szkodliwych dla zdrowia) i nie namawia do tego innych; 
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6) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią: 

a) w sposób kulturalny i uprzejmy zwraca się do kolegów, nauczycieli i innych osób na 

terenie szkoły i poza nią, 

b) postępuje uczciwie w stosunku do innych (nie kłamie, nie obraża, nie dokucza), 

c) szanuje godność swoją i innych, 

d) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych; 

7) okazuje szacunek innym osobom: 

a) jest tolerancyjny wobec innych, zwłaszcza wobec osób niepełnosprawnych służy im 

pomocą, 

b) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do innych, szczególnie wobec osób 

starszych, 

c) nie przezywa, nie wyśmiewa kolegów. 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

1) w zakresie obowiązków ucznia: 

a) rzadko jest nieprzygotowany do zajęć, 

b) odrabia zadanie domowe, 

c) spełnia obowiązki powierzone mu przez nauczyciela, 

d) nie ma więcej niż 10 spóźnień w ciągu półrocza, a nieobecności swoje usprawiedliwia, 

e) czasami zapomina przyborów szkolnych, 

f) uczestniczy w dodatkowych zajęciach dydaktycznych i wychowawczych; 

2) w zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

a) uczestniczy w działaniach na rzecz klasy i szkoły, 

b) szanuje mienie szkolne i innych, 

c) uczestniczy i reprezentuje szkołę w konkursach i akcjach organizowanych przez szkołę; 

3) w zakresie dbania o honor i tradycje szkoły: 

a) szanuje symbole narodowe, 

b) zachowuje się z godnością w czasie patriotycznych uroczystości szkolnych i 

państwowych, 

c) z reguły przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i estetycznego stroju 

uczniowskiego oraz zwykle utrzymuje estetyczny wygląd; 

4) w zakresie dbania o piękno mowy ojczystej: 

a) nie używa wulgaryzmów, 

b) motywowany przez nauczyciela uczestniczy w różnorodnych formach propagujących 

piękno mowy ojczystej; 

5) w zakresie dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) zna i zwykle przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkole i poza nią, 

b) bezpiecznie korzysta z urządzeń elektrycznych, mechanicznych i sanitarnych, 

ogólnodostępnych w szkole, 

c) nie ulega nałogom (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie środków odurzających oraz 

szkodliwych dla zdrowia) i nie namawia do tego innych, 

d) nie znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi; 

6) w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: 

a) zwykle w sposób kulturalny i uprzejmy zwraca się do kolegów, nauczycieli i innych osób 

na terenie szkoły i poza nią, 
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b) rzadko jest nieuczciwy w stosunku do innych, 

c) szanuje godność swoją i innych, 

d) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych, okazuje szacunek innym osobom; 

7) w zakresie okazywania szacunku innym osobom: 

a) jest tolerancyjny wobec innych, zwłaszcza wobec osób niepełnosprawnych, służy im 

pomocą, 

b) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do innych, a szczególnie wobec osób 

starszych. 

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) w zakresie obowiązków ucznia: 

a) rzadko jest przygotowany do zajęć, 

b) sporadycznie zdarza mu się nie odrabiać zadań domowych, 

c) powierzone mu przez nauczyciela obowiązki wykonuje bez większego zaangażowania, 

d) nie ma więcej niż 15 spóźnień w ciągu półrocza, liczba nieobecności 

nieusprawiedliwionych nie przekracza 25 godzin, 

e) nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć i swoim zachowaniem nie rozprasza innych 

uczniów, 

f) często zapomina przyborów szkolnych, 

g) czasami opuszcza dodatkowe zajęcia dydaktyczne i wychowawcze; 

2) w zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

a) bardzo rzadko uczestniczy w działaniach na rzecz klasy i szkoły, 

b) szanuje mienie szkolne i innych, 

c) bardzo rzadko bierze udział w konkursach i akcjach organizowanych przez szkołę; 

3) w zakresie dbania o honor i tradycje szkoły: 

a) szanuje symbole narodowe, 

b) czasami nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego, estetycznego stroju 

uczniowskiego oraz nie dba o estetyczny wygląd; 

4) w zakresie dbania o piękno mowy ojczystej: 

a) dba o kulturę słowa, 

b) nie uczestniczy w różnorodnych formach propagujących piękno mowy ojczystej pomimo 

motywacji ze strony nauczyciela; 

5) w zakresie dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) zwykle przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkole i poza nią, 

b) unika konfliktów, 

c) nie znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi, 

d) zna, ale nie zawsze przestrzega zasad higieny osobistej, 

e) nie ulega nałogom i nie namawia do tego kolegów; 

6) w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: 

a) bywa niekulturalny i nieuprzejmy w stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób na 

terenie szkoły i poza nią, 

b) czasami postępuje nieuczciwie w stosunku do innych, 

c) poprawnie zachowuje się w miejscach publicznych; 

7) w zakresie okazywania szacunku innym osobom: 

a) jest tolerancyjny, 
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b) zna zwroty grzecznościowe, ale nie zawsze je stosuje. 

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który 

1) w zakresie obowiązków ucznia: 

a) często jest nieprzygotowany do zajęć, 

b) bardzo często nie odrabia zadań domowych, 

c) unika zadań powierzonych przez nauczyciela, 

d) opuszcza zajęcia, liczba godzin nieusprawiedliwionych w  półroczu wynosi od 26 do 50, 

e) celowo spóźnia się na zajęcia, 

f) nagminnie zapomina przyborów szkolnych, 

g) unika udziału w dodatkowych zajęciach dydaktycznych i wychowawczych, na które jest 

zapisany; 

2) w zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

a) unika uczestnictwa w działaniach na rzecz klasy i szkoły, 

b) nie szanuje mienia swojego, społecznego i innych kolegów, 

c) nie bierze udziału w konkursach i akcjach organizowanych przez szkołę; 

3) w zakresie dbania o honor i tradycje szkoły: 

a) nie szanuje symboli narodowych, 

b) zakłóca przebieg uroczystości szkolnych i państwowych, 

c) nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego, stroju uczniowskiego oraz  nie dba o 

estetyczny wygląd; 

4) w zakresie dbania o piękno mowy ojczystej: 

a) nie dba o kulturę słowa, często używa wulgarnego słownictwa, 

b) nie potrafi kulturalnie porozumiewać się z innymi, 

c) celowo unika uczestnictwa w różnorodnych formach propagujących piękno mowy 

ojczystej; 

5) w zakresie dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny, 

b) stwarza zagrożenie dla innych poprzez nieodpowiednie użytkowanie urządzeń 

elektrycznych, mechanicznych i sanitarnych, 

c) wdaje się w bójki, często prowokuje konflikty, 

d) ulega nałogom i namawia do tego kolegów; 

6) w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: 

a) często jest niekulturalny i nieuprzejmy w stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób 

na terenie szkoły i poza nią, 

b) postępuje nieuczciwie w stosunku do innych, 

c) nie szanuje godności osobistej własnej i innych, 

d) niekulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych; 

7) w zakresie okazywania szacunku innym osobom: 

a) rzadko i niechętnie pomaga innym, 

b) przezywa i wyśmiewa kolegów i inne osoby, 

c) nie używa zwrotów grzecznościowych. 

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: 

1) w zakresie obowiązków ucznia: 

a) nagminnie jest nieprzygotowany do zajęć, 
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b) nagminnie nie odrabia zadań domowych, 

c) nie wypełnia zadań powierzonych mu przez nauczyciela, 

d) bardzo często opuszcza zajęcia, wagaruje, liczba nieusprawiedliwionych godzin w 

półroczu przekracza 50, 

e) celowo spóźnia się na zajęcia, 

f) nie przynosi przyborów szkolnych, 

g) bardzo często przeszkadza w prowadzeniu zajęć, a swoim zachowaniem rozprasza uwagę 

innych uczniów, 

h) ucieka z dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych; 

2) w zakresie postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej: 

a) celowo unika uczestnictwa w akcjach i konkursach organizowanych przez szkołę, 

b) celowo dewastuje mienie swoje, społeczne i innych kolegów, kradnie, 

c) wchodzi w kolizję z prawem; 

3) w zakresie dbania o honor i tradycje szkoły: 

a) znieważa symbole narodowe, 

b) celowo zakłóca uroczystości szkolne, 

c) nie nosi obowiązujących strojów; 

4) w zakresie dbania o piękno mowy ojczystej: 

a) używanym słownictwem wpływa negatywnie na postawę innych, 

b) nagminnie używa wulgarnego słownictwa, 

c) pomimo uwag nie koryguje swojego słownictwa; 

5) w zakresie dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób: 

a) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla społeczności szkolnej lub 

pozaszkolnej, 

b) bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach w szkole i poza nią, 

c) znęca się psychicznie i fizycznie nad innymi, 

d) ulega nałogom i namawia do tego kolegów, 

e) działa w nieformalnych grupach takich jak: bandy, gangi, sekty; 

6) w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią: 

a) jest niekulturalny i nieuprzejmy w stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób na 

terenie szkoły i poza nią, 

b) jest nieuczciwy w stosunku do innych, 

c) stosuje szantaż, wyłudzanie i zastraszanie, 

d) zachowuje się niekulturalnie w miejscach publicznych, 

e) nie szanuje godności osobistej własnej i osób innych; 

7) w zakresie okazywania szacunku innym osobom: 

a) jest nietolerancyjny, dokucza innym, 

b) przezywa i wyśmiewa innych, 

c) celowo nie używa zwrotów grzecznościowych. 

8) W sytuacji nauczania zdalnego, udział w zajęciach może podwyższyć lub obniżyć ocenę z 

zachowania. 

 

Brak podstaw do klasyfikacji 

§ 70. 
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1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 

Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie ucznia jego 

rodziców o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia z powodu nieobecności na zajęciach 

lekcyjnych. 

3. Powiadomienie o przewidywanym nieklasyfikowaniu powinno być potwierdzone 

podpisem rodzica i dołączone do dokumentacji oceniania ucznia. 

4. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców o braku 

podstaw do klasyfikacji. 

 

Warunki i tryb otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

§ 71. 

 

1. Za przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i przewidywaną 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez 

nauczyciela zgodnie z trybem i terminem określonym niniejszym statutem. 

2. Uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny.  

3. Uczeń lub jego rodzice mogą określić poziom, o podwyższenie oceny do którego się 

ubiegają. 

4. W szkole przyjęto następujące warunki ubiegania się o roczną ocenę klasyfikacyjną z 

zajęć edukacyjnych wyższą niż przewidywana:  

1) roczna frekwencja na danych zajęciach edukacyjnych nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby); 

2) wszystkie nieobecności na danych zajęciach edukacyjnych usprawiedliwione na zasadach 

określonych w niniejszym statucie; 

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela prac klasowych, testów i 

sprawdzianów, w tym w terminach dodatkowych ustalonych dla uczniów, którzy nie 

przystąpili do nich z powodu nieobecności; 

4) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym 

konsultacji indywidualnych. 

5. Uczeń lub jego rodzice ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się z pisemną 

prośbą w formie podania do nauczyciela w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych lub 

wychowawcy klasy w przypadku oceny zachowania w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o 

przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 

6. Podanie o ustalenie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania musi 

zawierać szczegółowe uzasadnienie. 

7. Wychowawca analizuje uzasadnienie i na podstawie kryteriów oceniania zachowania 

rozpatruje prośbę o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia wyższej niż 
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przewidywana. O rozstrzygnięciu informuje ucznia lub jego rodziców w formie pisemnej za 

potwierdzeniem odbioru, a kopię udzielonej odpowiedzi dołącza do dokumentacji oceniania 

ucznia.  

8. Nauczyciel zajęć edukacyjnych weryfikuje spełnienie przez ucznia wymogów określonych 

w ust. 4. 

9. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich wymogów określonych w ust. 4, 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy 

oceny. 

10. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych w ust. 4 

prośba ucznia lub jego rodziców zostaje odrzucona, a nauczyciel w formie pisemnej za 

potwierdzeniem odbioru informuje ucznia lub jego rodziców o przyczynach odrzucenia. 

11. Uczeń spełniający wszystkie wymogi, o których mowa w ust. 4 najpóźniej na 7 dni przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w terminie uzgodnionym z uczniem, 

przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne  

sprawdzianu pisemnego, obejmującego zakres programowy, który w toku bieżącego 

oceniania ucznia został oceniony na ocenę niższą niż wnioskowana. 

12. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym  systemem oceniania, zostaje 

dołączony do dokumentacji oceniania ucznia. 

13. Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych wyższej niż 

przewidywana następuje jedynie w przypadku, gdy sprawdzian, o którym mowa w ust. 11 

został oceniony na ocenę nie niższą niż ta, o którą wnioskowano. 

14. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania nie 

może być niższa od oceny proponowanej. 

 

Egzamin klasyfikacyjny 

§ 72. 

 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. Wyrażenie zgody może nastąpić w 

sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale istotne przyczyny nieusprawiedliwionej 

nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który na podstawie przepisów 

szczególnych: 

1) spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 

2) realizuje, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki. 

5. Egzamin klasyfikacyjny, na ogólnych zasadach dotyczących oceniania 

wewnątrzszkolnego, przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
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zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a termin uzgadnia się z uczniem 

i jego rodzicami. 

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku 

plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

8. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

9. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się 

egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z plastyki, muzyki, 

techniki i wychowania fizycznego oraz z dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 2 

przeprowadza, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, komisja, w której skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą 

lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, , w 

której skład wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

11. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - 

rodzice ucznia. 

12. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

trybu odwoławczego, o którym mowa w niniejszym statucie. 

15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych ustalono dwie roczne 

negatywne oceny klasyfikacyjne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych. 

 

Egzamin poprawkowy 

§ 73. 
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1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną 

ocenę klasyfikacyjną z: 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego- może przystąpić do egzaminu poprawkowego 

z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy, na ogólnych zasadach dotyczących oceniania wewnątrzszkolnego, 

przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego 

wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców, w szczególności poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń i przesłanie informacji do rodziców ucznia za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. Najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

uczeń otrzymuje zakres wymagań i zagadnienia, które będzie obejmował egzamin 

poprawkowy. 

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

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

przez Dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku 

plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

5. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, w której skład 

wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

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

Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna 

z zastrzeżeniem trybu odwoławczego, o którym mowa w niniejszym statucie. 
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10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę.  

11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w 

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

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z 

języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod 

warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 73a. 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w 

jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

3. (uchylono). 

4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty. 

5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

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

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo 

2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do 

egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest 

uczniem. 

7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek 

dyrektora szkoły, 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. 

 

Tryb odwoławczy 

§ 74. 

 

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

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

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

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 



PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW  

77 

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

dydaktyczno-wychowawczych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku 

egzaminu poprawkowego, termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

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

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z 

danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania. 

5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 

wcześniej oceny. 

6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W przypadku wniesienia zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, ocena ustalona przez komisję, o 

której mowa w ust. 4, jest ostateczna. 

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

mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

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

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, 

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki i wychowania fizycznego sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

11. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wchodzą: 

1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne. 

12. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 11 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 

same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

13. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, wchodzą: 
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1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale; 

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

14. Komisja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalana w 

drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

15. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

16. Do protokołu, o którym mowa w ust. 15, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez 

ucznia zadania praktycznego. 

17. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, sporządza się protokół, zawierający 

w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

18. Protokoły, o których mowa w ust. 15 i 17, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

 

Promowanie i ukończenie szkoły 

§ 75. 

 

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 

wyższej. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w 

danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o 

powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy oddziału po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału. 
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3. Na wniosek rodziców ucznia i po otrzymaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po otrzymaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna 

może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w 

ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym 

roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości 

narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny 

klasyfikacyjne. 

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

6. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje 

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 6, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

otrzymane z tych zajęć. 

8. (uchylono). 

9. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

 

§ 76. 

 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Uczeń szkoły, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią 

klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 

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

4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 

średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne 

otrzymane z tych zajęć. 

5. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o 

której mowa w ust. 3, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen 

klasyfikacyjnych otrzymanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą 

całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

6. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli 

w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 

końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75. 
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§ 77. 

 

1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej są wydawane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

3. Począwszy od klasy IV, uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z 

wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie 

promocji z wyróżnieniem. 

4. Uczeń, który ukończył szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczeń, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły 

potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem. 

 

§ 77a 

 

1. Zasady oceniania muszą być dostosowane do przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia 

na odległość. 

2. Ocenianie bieżące podczas kształcenia na odległość ma na celu monitorowanie pracy 

ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.  

3. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciel (wychowawca) 

może poinformować rodziców o przewidywanych ocenach, w tym ocenach niedostatecznych 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. mailowo, za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego lub telefonicznie). 

4. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w trakcie kształcenia na odległość 

zależą od specyfiki przedmiotu. 

5. W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają 

wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych : 

1) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line; 

2) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela 

czynności i prace wykonane przez uczniów; 

3) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane w wyznaczonym 

terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez komunikatory); 

4) ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały określone ze stosownym 

wyprzedzeniem. Praca pisemna nie może trwać dłużej niż to wynika z dziennego planu lekcji 

dla klasy. 

5) odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów 

elektronicznych; 

6) przygotowanie projektu przez ucznia. 
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§ 77b 

 

1. Ocenianie zachowania uczniów w trakcie prowadzenia kształcenia na odległość polegać 

może na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie 

działalności szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza 

jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.  

2. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, którą 

odznacza się uczeń - tj. sposób w jaki formułuje wiadomości elektroniczne do nauczycieli 

(np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).  

3. W trakcie nauczania zdalnego z wykorzystaniem chociażby wideokonferencji można 

wziąć pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji - np. 

czy przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi. 

 

§ 77c 

 

1. W ocenianiu zajęć z wychowania fizycznego, nauczyciel bierze pod uwagę prace pisemne 

ucznia bądź przygotowaną prezentację lub projekt dotyczące tematyki kultury fizycznej i 

edukacji prozdrowotnej oraz teoretyczną znajomość zagadnień sportowych, np. poprzez 

opracowanie planu rozgrzewki, opis zasad danej gry zespołowej lub przygotowanie 

tygodniowego planu treningowego.   

2. Nauczyciel wychowania fizycznego może rekomendować uczniom korzystanie ze 

sprawdzonych stron internetowych, na których zamieszczane są zestawy bezpiecznych 

ćwiczeń fizycznych i instruktaży tanecznych możliwych do wykonania w domu lub na 

świeżym powietrzu, np. na terenie dostępnych lasów i parków. 

3. Nauczyciel wychowania fizycznego może oceniać ucznia także na podstawie odesłanych 

przez ucznia nagrań/ zdjęć z wykonania zleconych zadań. Nauczyciel wychowania 

fizycznego może zachęcać uczniów do wypełniania dzienniczków aktywności fizycznej. 

 

§ 77d 

 

1. Pracując na odległość należy zwrócić większą uwagę na ryzyko zagrożeń  

w cyberprzestrzeni, do których należą w szczególności: 

1) ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.); 

2) kradzieże tożsamości; 

3) kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych; 

4) blokowanie dostępu do usług; 

5) spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne); 

6) ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez 

podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję). 

2. Aby zabezpieczyć się przed zagrożeniami w sieci, należy zapewnić: 

1) zainstalowane, aktualne  i aktywne oprogramowanie antywirusowe i spyware; 

2) automatyczną aktualizację systemu operacyjnego; 

3) szczególną ostrożność przy otwieraniu plików nieznanego pochodzenia; 

4) korzystanie wyłącznie ze stron, które mają ważny certyfikat szyfrowania (https); 
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5) okresowe skanowanie komputera i sprawdzanie procesów sieciowych; 

6) sprawdzanie plików pobranych z Internetu za pomocą skanera plików; 

7) zachowanie ostrożności przed dostępem osób postronnych do danych, przy udzielaniu 

informacji w serwisach i na stronach internetowych oraz drogą mailową; 

8) ciągłość działania systemów informatycznych i utrzymanie integralności danych poprzez 

wykonywanie codziennych kopii zapasowych (m.in. prac przygotowanych do oceny, prac 

sprawdzonych oraz wiadomości e-mail), które służą ochronie przed ich ewentualnym 

zniszczeniem lub zmodyfikowaniem. 

3. Urządzenia i oprogramowania przekazane przez Szkołę do pracy zdalnej służą do  

wykonywania obowiązków służbowych. 

4. Zabronione jest instalowanie dodatkowych aplikacji i oprogramowania na sprzęcie 

służbowym bez zgody Dyrektora. 

5. Pracownik zobowiązany jest do zorganizowana pracy tak, aby osoby postronne nie miały 

dostępu do dokumentów zawierających dane osobowe. 

6. Odchodząc od komputera pracownik zobowiązany jest do blokowania dostępu do 

urządzenia, na którym pracuje (wygaszacz ekranu z hasłem, wylogowanie użytkownika).  

7. Zobowiązuje się pracownika do zabezpieczenia urządzenia poprzez weryfikację dostępu  - 

nadanie hasła. Ogólnie przyjętym standardem bezpieczeństwa jest posiadanie hasła 

złożonego z minimum 8 znaków – które zawiera małe i wielkie litery, cyfrę oraz jeden znak 

specjalny (np. wykrzyknik) W każdym przypadku warto rozpatrzeć nadanie hasła dłuższego 

niż wskazane minimum, przede wszystkim powinno być ono bardziej urozmaicone. Zmiana 

hasła następuje nie rzadziej, niż co 30 dni.  

8. W przypadku zgubienia urządzenia do pracy należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora 

Szkoły lub Inspektora Ochrony Danych. 

9. Pracownicy zobowiązani są do używania służbowych kont email.  

10. Przed wysłaniem wiadomości pracownicy zobowiązani są do upewnienia się, czy 

wiadomość została zaadresowana do odpowiedniej osoby. 

11. Pracowników przestrzega się przed otwieraniem wiadomości od nieznanych adresatów 

(nie otwieraj załączników, nie klikaj w link zawarty w wiadomości). 

12. Pracownicy zobowiązani są do używania tylko zaufanego dostępu do sieci lub chmury. 

13. Zobowiązuje się pracowników do bezpiecznego zarchiwizowania danych (np. 

sprawdzone prace uczniów) w sposób uniemożliwiający dostęp niepowołanym osobom  

(w tym również domownikom) oraz poprzez odpowiednie zabezpieczenie przed 

zniszczeniem (np. zalanie) m.in. poprzez złożenie w teczki, skoroszyty, segregatory i 

zamknięcie ich  

w szafkach. 

 

§ 77 e 

 

1. Wszystkich nauczycieli obowiązują zapisy w dzienniku elektronicznym. 

2. Realizację treści nauczania nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów zapisują 

w dzienniku elektronicznym zgodnie z dziennym planem lekcji dla poszczególnej klasy. 

3. Zlecenie prac domowych następuję w ustalonej formie wraz z opisem oczekiwań oraz 

określeniem daty odesłania. 
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4. Wychowawcy świetlicy, pedagog i psycholog pracę dokumentują wpisem do dziennika 

elektronicznego. 

5. Potwierdzeniem realizacji zdalnego nauczania stanowi codzienne odnotowanie tematów 

lekcji oraz wpisy do dziennika elektronicznego. 

6. Podstawą do określenia frekwencji jest kontrola logowań do systemu ucznia bądź rodzica. 

Obecność również można określić na podstawie przeprowadzonej wideokonferencji, za 

wyjątkiem sytuacji, w której uczeń bądź rodzic wcześniej zgłosi brak możliwości 

technicznych do przystąpienia lub wychowawca klasy poinformują nauczycieli o takim 

braku. W takiej sytuacji należy zaznaczyć aktywność usprawiedliwioną.  

 

§ 77f 

 

Dyrektor Szkoły zawiadamia uczniów, rodziców i nauczycieli o rozwiązaniach w zakresie 

kształcenia na odległość poprzez komunikat na stronie internetowej, wiadomość na adres 

mailowy lub dziennik elektroniczny. 
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ROZDZIAŁ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

§ 78. 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, 

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym roku 

kalendarzowym kończy 6 lat i 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. 

3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje Dyrektor 

szkoły na podstawie. 

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego. Odroczenie dotyczy 

roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku 

szkolnego. 

5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie 

przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie, może być wydane przez 

rozpoczęciem roku szkolnego, albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie 

zezwolenia dołączono: 

1) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym; 

2) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 

spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. 

 

§ 79. 

 

1. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do szkoły określają przepisy ustawy i przepisy 

wydane na jej podstawie. 

2. Przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły w trakcie roku szkolnego następuje z 

urzędu, w innych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z 

organem prowadzącym.  

3. Uczniowie przybywający z zagranicy są przyjmowani do oddziału w szkole na warunkach 

i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich, zgodnie z 

odrębnymi przepisami prawa. 

 

§ 80. 

 

1. Prawa ucznia wynikające z katalogu praw człowieka, to w szczególności prawo do: 

1) informacji; 

2) nauki; 

3) swobody wypowiedzi; 

4) wolności myśli, sumienia, wyznania; 
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5) wolności od poniżającego traktowania i karania; 

6) dochodzenia swoich praw. 

2. W szkole uczeń ma w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej; 

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

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i 

poszanowanie jego godności; 

3) poszanowania jego przekonań i własności; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 

7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć lekcyjnych; 

8) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w szkole; 

9) nauki religii i etyki w szkole na podstawie przepisów odrębnych; 

10) dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej z wyjątkiem zajęć z 

przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałek i piątek; 

3. Uczeń ma prawo do tzw. „dnia osobistego”, w którym może być nieprzygotowany do 

zajęć szkolnych, z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) uczeń może być nieprzygotowany do zajęć 2 razy w półroczu, jeżeli ma od 3-5 godzin z 

danego przedmiotu tygodniowo, 1 raz jeżeli ma 1 lub 2 godziny; 

2) brak zeszytu, książki traktowany jest również jako nieprzygotowanie; 

3) uczeń zgłasza zamiar wykorzystania „dnia osobistego" na początku lekcji; 

4) nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt zgłoszenia dnia osobistego w dzienniku; 

5) niewykorzystany w półroczu „dzień osobisty” przepada. 

4. Uczniowie mają prawo organizować imprezy klasowe i szkolne poprzez działalność 

samorządową pod opieką wychowawcy: 

1) Dzień Wiosny –na zasadach dotyczących wyjść poza teren szkoły, jeżeli taka forma 

została przez uczniów w porozumieniu z wychowawcą przyjęta; 

2) Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie żarty organizowane 

na terenie szkoły; 

3) Dzień Patrona Szkoły; 

4) Dzień Dziecka i Sportu; 

5) imprezy klasowe, w szczególności Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, organizowane po 

zajęciach lekcyjnych. 

5. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone. 

6. Uczeń ma prawo do nauczania indywidualnego organizowanego na podstawie przepisów 

odrębnych. 

7. Każdy uczeń ma prawo do otrzymania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, 

wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, Rady Rodziców – zarówno w 

przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich 

wiadomości i rozwoju zainteresowań oraz w każdej inne sprawie. 
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8. W szczególnych przypadkach związanych w szczególności z dłuższą usprawiedliwioną 

nieobecnością ucznia, uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji 

z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym. 

 

§ 81. 

 

1. Uczniowie korzystają ze swoich praw przy akceptacji i współdziałaniu ze strony 

nauczycieli i wychowawców. 

2. Udział uczniów w życiu szkoły realizowany jest przez Samorząd Uczniowski. 

3. W szkole powołuje się Rzecznika Praw Ucznia, który: 

1) wspiera działania Samorządu Uczniowskiego; 

2) propaguje podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno- wychowawczym; 

3) popularyzuje prawa ucznia wśród nich samych, wśród nauczycieli i rodziców; 

4) podejmuje działania mediacyjne w sytuacjach konfliktowych zaistniałych między 

pracownikami szkoły a uczniem (sprawy wykraczające poza jego kompetencje przekazuje 

dyrektorowi szkoły). 

4. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do: 

1) swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania; 

2) wnioskowania do organu uchwalającego statut szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z 

prawami ucznia; 

3) zapoznania się z opinią stron konfliktu dotycząca zaistniałego problemu; 

4) odstępowania od podjęcia interwencji w sytuacji, gdy prawa ucznia nie zostały naruszone. 

5. W przypadku naruszenia praw ucznia w szkole przyjmuje się następujący tryb 

postępowania: 

1) uczeń lub jego rodzic może zgłosić naruszenie praw ucznia każdemu nauczycielowi, ze 

szczególnym uwzględnieniem wychowawcy klasy i Rzecznika Praw Ucznia, pedagogowi lub 

dyrektorowi szkoły; 

2) każdy z pracowników szkoły, który otrzymał informację o naruszeniu praw ucznia w 

trybie określonym w pkt 1 jest zobowiązany podjąć niezwłocznie działania zmierzające do 

wyjaśnienia sytuacji, objęcia ucznia adekwatną pomocą lub inne wymagane okolicznościami; 

3) rodzic lub prawny opiekun ucznia ma ponadto prawo złożenia skargi w trybie przepisów 

administracyjnych w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu praw ucznia w szkole; 

4) skargę należy złożyć w sekretariacie szkoły; 

5) dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z treścią skargi, podejmuje działania zmierzające do 

potwierdzenia zasadności skargi, wyjaśnienia okoliczności naruszenia praw ucznia, objęcia 

ucznia adekwatną pomocą, wyciagnięcia konsekwencji wobec osób, które dopuściły się 

naruszenia; 

6) wykonując czynności, o których mowa w pkt 5 dyrektor szkoły, w szczególności może 

organizować spotkania z osobami zainteresowanymi w celu dokonania obiektywnej oceny 

zaistniałej sytuacji; 

7) działania wyjaśniające i interwencyjne podejmowane są niezwłocznie; 

8) skarga złożona w trybie administracyjnym winna być rozpatrzona w miarę możliwości bez 

zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych; 
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9) z działań wyjaśniających sporządza się notatki, które wraz z inną dokumentacją stanowią 

podstawę informacji o sposobie załatwienia danej sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem 

informacji o sposobie rozpatrzenia skargi, która jest przekazywana skarżącym w formie 

pisemnej; 

10) po wyczerpaniu obowiązującej procedury, w przypadku, gdy uczestników sporu sposób 

jego rozwiązania nie satysfakcjonuje, zainteresowani mają możliwość zwrócenia się do 

organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad jednostką. 

 

§ 82. 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza: 

1) przestrzegać obowiązku noszenia schludnego stroju uczniowskiego oraz dbania o 

estetyczny wygląd zewnętrzny; 

2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły; 

3) szanować i chronić przekonania i własność innych osób; 

4) przeciwstawiać się przejawom brutalności; 

5) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów; 

6) dbać o dobro, ład i porządek w szkole; 

7) uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich, oraz właściwie 

zachowywać w ich trakcie; 

8) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić 

starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu; 

9) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich 

przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, obiekty sportowe); 

10) zostawiać okrycia wierzchnie w wyznaczonych salach. 

2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu. 

3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych 

pomieszczeń. 

4. W okresie ustalonym przez Dyrektora szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z 

szatni znajdującej się w pracowni. 

5. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw. 

6. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica. 

7. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po zakończeniu jej 

trwania, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym 

terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. 

Nieobecność ucznia usprawiedliwia rodzic w formie ustnej lub pisemnej. 

8. Uczeń ma obowiązek wyłączania telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego na czas zajęć lekcyjnych z zastrzeżeniem, że korzystanie z nich w czasie 

zajęć edukacyjnych może odbywać się tylko za zgodą nauczyciela lub innej osoby 

prowadzącej zajęcia. Wyłączony telefon lub inne urządzenie winny być schowany w torbie 

lub plecaku   

9. Obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły bez ich zgody. Korzystanie na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych 
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urządzeń elektronicznych powinno odbywać się z poszanowaniem zasad współżycia 

społecznego, w tym szczególności prawa do prywatności uczniów i nauczycieli i prawa do 

niezakłóconego przebywania na terenie szkoły. 

10. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych podczas przerw międzylekcyjnych. 

11. Uczeń, który nie posiada telefonu komórkowego, w uzasadnionych przypadkach, ma 

możliwość skorzystania z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły.  

 

§ 83. 

 

1. Każdego ucznia obowiązuje strój galowy podczas: 

1) uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego; 

2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji; 

3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada 

Pedagogiczna. 

2. Przez strój galowy należy rozumieć: 

1) dla dziewcząt – ciemną spódnicę i białą bluzkę lub inny elegancki strój utrzymany w 

takiej tonacji kolorystycznej;  

2) dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula. 

3. Na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie niezagrażające 

zdrowiu, w tym niedopuszczalne są buty na wysokich obcasach. 

4. Uczniowie są obowiązani ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, 

z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest noszenie stroju zawierającego elementy nawołujące do 

nienawiści, dyskryminujące lub sprzeczne z prawem bądź stwarzające zagrożenie dla 

bezpieczeństwa innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły. 

5. Łamanie obowiązku noszenia stroju galowego i schludnego stroju szkolnego ma wpływ na 

ocenę zachowania. 

 

§ 84. 

 

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę 

uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy; 

2) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli; 

3) list pochwalny do rodziców; 

4) dyplom uznania; 

5) nagrodę rzeczową; 

6) świadectwo z wyróżnieniem na podstawie odrębnych przepisów; 

7) tytuł Godny Patrona Szkoły. 

8) (uchylono). 

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje 

się na świadectwie szkolnym. 

3. Tytuł Godny Patrona Szkoły, nazywany „nagrodą”, jest wyrazem uznania dla ucznia klasy 

ósmej za całokształt osiągnięć. 
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4. Nagroda przyznawana jest przez Radę Pedagogiczną raz w roku. 

5. Nagrodę otrzymuje uczeń, który: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał średnią ocen powyżej 4,75, z zastrzeżeniem, że 

wszystkie końcowe oceny klasyfikacyjne muszą być wyższe niż ocena dostateczna; 

2) otrzymał wzorowe zachowanie w wyniku rocznej klasyfikacji w klasach IV-VIII; 

3) odznacza się wysoką kulturą osobistą; 

4) jest bezinteresowny, uczciwy, sumienny; 

5) godnie prezentuje się jako uczeń w szkole i poza nią; 

6) ubiera się stosownie do okoliczności (zajęcia lekcyjne, uroczystości państwowe, 

akademie, zabawy); 

7) reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, 

co najmniej na szczeblu gminnym; 

8) udziela się społecznie na rzecz szkoły w organizacjach (w tym ZHP, ZHR, LOP, SU), jego 

działalność wykracza poza obowiązki ucznia oraz zadania statutowe organizacji. 

6. Listę kandydatów do nagrody Godny Patrona Szkoły zatwierdza Rada Pedagogiczna na 

konferencji klasyfikacyjnej w czerwcu. 

7. Przyznanie tytułu Godny Patrona Szkoły i wręczenie statuetki odbywa się w dniu 

uroczystego zakończenia roku szkolnego. 

8. Uroczystego wręczenia nagrody dokonuje Dyrektor szkoły. 

9. (uchylono). 

10. (uchylono). 

11. (uchylono). 

12. (uchylono). 

13. (uchylono). 

14. (uchylono). 

15. (uchylono). 

 

§ 84a. 

 

1. Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub za 

pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu. 

2. Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych 

wyjaśnień oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

3. Dyrektor szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie.  

4. O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej. 

5. Podjęta przez Dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną.  

 

§ 85. 

 

1. Uczeń może być ukarany, w szczególności za nieprzestrzeganie postanowień statutu 

szkoły i regulaminu uczniowskiego: 

1) pisemną uwagą wychowawcy klasy odnotowaną w zeszycie wychowawcy; 

2) pisemną naganą wychowawcy klasy odnotowaną w dzienniku lekcyjnym z pisemnym 

powiadomieniem rodziców; 
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3) naganą Dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy z powiadomieniem lub w 

obecności rodzica; 

4) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych; 

5) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

6) przeniesieniem do równorzędnej klasy; 

7) przeniesieniem do innej szkoły na podstawie decyzji Kuratora Oświaty.  

1a. W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu 

karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły 

może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest 

to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia 

ustnego albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu 

poprzedniego lub wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły. Zastosowanie 

środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie 

szkoły. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego 

wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego. 

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia 

do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie 

wpłynąć na postawę ucznia.  

3. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, po wykorzystaniu przez szkołę 

wszelkich możliwości podjęcia oddziaływań wychowawczych i dyscyplinujących, w tym 

działań realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zastosowaniu kar 

statutowych, gdy uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem statutu szkoły, a 

stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów; 

2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażając zdrowiu i życiu 

innych uczniów; 

3) dopuszcza się czynów karalnych, np. kradzieży, wymuszenia, zastraszania. 

4. Od nałożonej przez wychowawcę kary uczeń, ma prawo do odwołania się od kary poprzez 

wychowawcę oddziału lub Samorząd w terminie 7 dni od dnia nałożenia kary. 

5. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i przewodniczącym Samorządu 

Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami 

Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia: 

1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie; 

2) uchylić karę, 

3) zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

6. Od decyzji podjętej przez Dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 5 oraz od kary 

nałożonej na ucznia przez Dyrektora szkoły służy odwołanie do organu nadzoru 

pedagogicznego. 

7. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec 

niego kary. 

 

§ 85a 

 

1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów tylko w przypadku: 
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1) złożenia rezygnacji – przez ucznia pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego; 

2) popełnienia umyślnego przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu lub mieniu znacznych 

rozmiarów, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu; 

3) rażącego i długotrwałego naruszania zasad współżycia społecznego na terenie szkoły, 

zwłaszcza stosowania przemocy wobec członków społeczności szkolnej – jeśli wcześniej 

zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły skutku. 

2. Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

3. W przypadku ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, dyrektor szkoły podstawowej może 

wystąpić w sytuacjach opisanych w ust. 1 pkt 2 i 3 do kuratora oświaty z wnioskiem o 

przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

 

Tryb wprowadzania zmian w statucie 

§ 86. 

 

1. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane: 

1) na wniosek organów szkoły; 

2) na wniosek organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;  

3) na wniosek Przewodniczącego lub 1/3 członków Rady Pedagogicznej; 

4) w związku ze zmianami w przepisach prawa, 

5) w miarę potrzeb szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły. 

3. W związku z niepowołaniem Rady Szkoły, Rada Pedagogiczna: 

1) przedstawia projekt zmian w statucie Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu 

do zaopiniowania; 

2) wykonując kompetencje Rady Szkoły podejmuje uchwalę w sprawie wprowadzenia zmian 

w statucie szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego do projektu, o którym mowa w pkt 1, zobowiązując dyrektora szkoły do 

opracowania i opublikowania tekstu ujednoliconego statutu. 

4. Tekst statutu i uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie udostępniany jest 

nauczycielom, uczniom i rodzicom.  

 

§ 87. 

 

1. Statut szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej: 

uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracji i obsługi. 

2. Obowiązujące w szkole Regulaminy nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego 

statutu. 

 

 

 

 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia……………….. przyjęto do stosowania. 
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Obowiązuje od …………… 
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