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Statut Szkoły Podstawowej im. 

Sportowców Polskich w Trzebielinie  
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Na podstawie: 

Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 

Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 

1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526). 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.); 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.); 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. 

zm.); 

Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010); 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. 

zm); 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki 

prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

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

649); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

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

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1534); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu 

ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

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

r. poz. 1578); 
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Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

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

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

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

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

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1322); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu 

nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, 

o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 

prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395) 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących 

wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach 

świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1117) 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie 

kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 

państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1655); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.); 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły  

i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Rozdział I 

§ 1. 

Postanowienia ogólne. 

 

1. Pełna nazwa szkoły to Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich w Trzebielinie. 

2. Szkoła jest szkołą publiczna, a w jej skład wchodzi szkoła podstawowa i oddział 

przedszkolny.  

3. Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Młodzieżowa 1 i 3. 

4. Szkoła jest jednostką budżetową. 

5. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Trzebielino. 

7. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. 

8.Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa osiem lat i składa się z dwóch etapów: 

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

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII. 

9.Nauka w oddziale przedszkolnym jest bezpłatna w godzinach ustalonych przez organ 

prowadzący i obejmuje dzieci w wieku od trzeciego do piątego roku życia. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do oddziału 

przedszkolnego dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

10.Dyrektor szkoły umożliwia na jej terenie obrót używanymi podręcznikami. 

11.Do szkoły uczęszczają dzieci mieszkające w obwodzie szkoły tj.: Trzebielino, Dolno,   

Glewnik, Owczary, Poborowo, Szczyciec, Toczek, Bożanka, Broczyna, Czarnkowo, 

Grądki Dolne, Popielewo. 

12.Szkoła może przyjąć uczniów spoza swojego obwodu w zgodą Wójta Gminy 

Trzebielino. 

 

§ 2. 

 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) „Szkole”- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Sportowców Polskich w 

Trzebielinie; 

2) „oddziale przedszkolnym”- należy przez to oddziały zorganizowane w szkole, w których dzieci 

objęte są wychowaniem przedszkolnym; 

3) „rodzicach”- należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

1) „Dyrektorze Szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie uczniowskim” – 

należy przez to rozumieć organy Szkoły; 

2) „statucie” - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich 

w Trzebielinie; 

3) „uczniach” - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczęszczających do szkoły 

podstawowej; 

4) „dzieciach”- należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych; 

5) „zindywidualizowanej ścieżce”- należy przez to rozumieć odpowiednio 

zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 
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przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (formy pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku czy uczniowi); 

6) „wychowawcy” - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono 

oddział w szkole; 

7) „nauczycielach” - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych szkoły; 

8) „organie sprawującym nadzór pedagogiczny” - należy przez to rozumieć Pomorskiego 

Kuratora Oświaty; 

9) „Organie prowadzącym” - należy przez to rozumieć Gminę Trzebielino; 

10) „MEN”- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

 

 

Rozdział II 

§ 3. 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego. 

 

1. Oddziały przedszkolne realizują cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe 

oraz w aktach wykonawczych do ustawy uwzględniając podstawę programową 

wychowania przedszkolnego. 

2. Oddziały przedszkolne pełnią funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.  

3. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, 

przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.  

4.  Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, 

co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz 

gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie 

takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie 

edukacji. 

5.   Zadaniem oddziałów przedszkolnych jest w szczególności:   

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i 

odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i 

umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i 

rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 
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6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz 

potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących 

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

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

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

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

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających 

treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym 

wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, 

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

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i 

umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska 

przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i 

podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

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

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia 

warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 

grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania 

zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie 

rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

6.  Wynikające z powyższych celów zadania oddziały przedszkolne realizują w ramach 

określonych obszarów edukacyjnych:    

1) Fizyczny obszar rozwoju dziecka; 

2) Emocjonalny obszar rozwoju dziecka; 

3) Społeczny obszar rozwoju dziecka; 

4) Poznawczy obszar rozwoju dziecka. 

 

§ 4. 

Cele i zadania szkoły. 
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1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz wydanych na 

jej podstawie aktach wykonawczych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z 

ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o 

Prawach Dziecka, a także programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły z 

uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz 

zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności: 

1) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) zapewnia możliwość nauki religii/ etyki;  

3) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nim; 

4) zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna; 

5) umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

6) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

7) promuje zdrowy tryb życia; 

8) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur 

Europy i Świata; 

9) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do 

Szkoły; 

10) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, wychowania i opieki. 

Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom 

administracji i obsługi; 

11) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację pracy 

podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach 

sportowych oraz kołach zainteresowań; 

12) umożliwia pełny rozwój osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i 

czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach 

filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych 

zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach 

sportowych; 

13) zapewnia uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu oraz 

instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do 

treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego 

czy też moralnego uczniów - w szczególności treści pornograficznych, 

eksponujących, przemoc, naruszających normy obyczajowe, propagujących 

nienawiść i dyskryminację; 

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

przepisami BHP; 

15) bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych w postaci papierowej 

lub elektronicznej, udostępnianie materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku 

zwrotu przyznanych z dotacji 
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2.  Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo 

oświatowe i jako szkoła publiczna: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach; 

4) realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające 

podstawę programową kształcenia ogólnego; 

5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

3. Szkoła organizuje bezpłatną i dobrowolną pomoc uczniom mającym problemy w nauce 

poprzez: 

1) organizowanie zajęć pozalekcyjnych; 

2) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną  

3) współpracę z pedagogiem szkolnym; 

4) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie 

realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów 

nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; 

4. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, poprzez udzielanie 

porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń. 

5. W szkole funkcjonuje zespół nauczycieli, którego zadaniem jest w szczególności 

ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek 

zespołu. 

6. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z następujących pomieszczeń szkolnych: 

1) pomieszczeń ( izb lekcyjnych ) do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki szkolnej; 

3) świetlicy szkolnej; 

4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

7. W szkole powołany jest koordynator do spraw bezpieczeństwa. 

8. Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie dojścia do szkoły oraz przejścia ze szkoły na 

przystanek autobusowy oraz w autobusie czuwa opiekun dzieci w autobusie i przy 

przejściu. 

9. Szczegółowe wymagania wobec Szkół określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i 

placówek. 

 

 

§ 5. 

 

1. Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo - profilaktyczny szkoły. 
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2.  Zadania wychowawczo-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

szkole, wspomagani przez pozostałych jej pracowników poprzez program 

wychowawczo - profilaktyczny obejmujący: 

1) wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów; 

2) wszystkie treści i zadania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, skierowane do uczniów, rodziców 

i nauczycieli. 

3.  Celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest oddziaływanie na 

ucznia, aby lepiej radził sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiał 

siebie, umiał współżyć z innymi i potrafił również znajdować w samym sobie oparcie w 

trudnych sytuacjach oraz czuł się bezpiecznie w środowisku szkolnym. Obejmuje on 

następujące treści: 

1) dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, 

by uczeń mógł podjąć racjonalny wybór i zmieniać niewłaściwe postawy i 

zachowania; 

2) uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, które pozwolą na 

lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach; 

3) wprowadzenie w świat wartości i norm, na których uczeń może się oprzeć w 

swoich wyborach; 

4) pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych poprzez oferowanie 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego; 

5) wychowanie patriotyczne i obywatelskie; 

6) edukacja zdrowotna i prorodzinna; 

7) edukacja ekologiczna; 

8) rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wdrażając do samodzielnego 

zdobywania wiedzy. 

 

§ 6. 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom oraz dzieciom uczęszczającym do oddziałów 

przedszkolnych  i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej poprzez: 

1)  diagnozowanie środowiska dzieci; 

2)  rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i 

umożliwianie ich zaspokajania; 

3)  rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii dziecka;  

4)  prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców  

i nauczycieli; 

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

i młodzieży; 

6) umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  

7) udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu; 

8) badanie dojrzałości szkolnej dziecka; 
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9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

10) wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej.   

2. Zadania szkoły, o których mowa w ust.1 realizowane są we współpracy z rodzicami, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, 

nauczycielami i innymi pracownikami, innymi szkołami czy przedszkolami oraz 

podmiotami działającymi na rzecz  rodziny, dzieci i młodzieży. Szkołą współpracuje z 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.  

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/ uczniowi polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy ucznia, rodziców, 

dyrektora Szkoły, nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem/ 

dzieckiem, pielęgniarki, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, osoby 

niebędącej nauczycielem ale posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły 

za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć lub asystenta wychowawcy świetlicy, 

pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji 

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

6. Potrzeba objęcia ucznia czy dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną w Szkole 

wynika: 

1)  z niepełnosprawności; 

2)  z niedostosowania społecznego; 

3)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4)  z zaburzeń zachowania i emocji; 

5)  ze szczególnych uzdolnień; 

6)  ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7)  z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;; 

8)  z choroby przewlekłej; 

9)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10)  z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

7.  W Szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do 

oddziałów przedszkolnych oraz uczniom szkoły udzielają zatrudnieni: 

1) Nauczyciele; 

2) Pedagog 

3) Logopeda; 

4) Doradca zawodowy. 
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§ 7. 

 

1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem/ 

dzieckiem oddziału przedszkolnego oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i 

specjalistów. 

2.  W ramach posiadanych możliwości szkoła udziela pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych dla uczniów i dzieci szczególnie 

uzdolnionych (liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób); 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się organizowanych dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności ich nauki; 

3) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających 

trudności w nauce, w szczególności, w spełnianiu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego. Liczba uczestników tych zajęć nie może przekroczyć 8 osób. 

4)  zajęć specjalistycznych organizowanych wg. potrzeb uczniów i dzieci tj.:  

a)  korekcyjno- kompensacyjnych organizowanych dla uczniów i dzieci z 

zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi trudnościami w 

uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5 osób.,  

b)  logopedycznych organizowanych dla uczniów i dzieci z deficytami kompetencji i 

zaburzeniami sprawności językowych. W zajęciach może uczestniczyć do 4 osób; 

c)  rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne organizowanych dla uczniów i 

dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba 

uczestników zajęć tylko w uzasadnionych przypadkach może przekraczać 10 osób, 

d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym organizowanych dla uczniów z 

zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mającymi problemy w funkcjonowaniu 

w Szkole, w tym oddziale przedszkolnym, oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu Szkoły. Liczba uczestników w tych zajęciach nie może 

przekraczać 10 osób; 

5)  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (uzupełniające 

działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów); 

6)  zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia organizowanych dla 

dzieci i uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły (oddziału przedszkolnego), ale 

ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające np. ze stanu zdrowia, nie 

mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego czy zajęć 

edukacyjnych wspólnie rówieśnikami w oddziale przedszkolnym czy szkolnym i 

wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych; 

7)  porad i konsultacji. 

3.  Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego 

czy zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie z dzieckiem czy uczniem oraz  

wspólnie z oddziałem szkolnym czy przedszkolnym. 
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4.  Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie ustala dyrektor (na 

wniosek rodziców, z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, z 

której wynika potrzeba objęcia dziecka czy ucznia pomocą w tej formie). 

5.  Uczeń/ dziecko objęte pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki realizuje w 

szkole czy oddziale przedszkolnym odpowiednio program wychowania przedszkolnego 

czy programy nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych (w szczególności z potrzeb wynikających ze stanu zdrowia). 

6.  Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem objętym zindywidualizowaną 

ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka/ 

ucznia w szkole. 

7.  Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

1)  uczniów objętych kształceniem specjalnym; 

2) uczniów objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem 

przedszkolnym czy indywidualnym nauczaniem 

8.  Godzina zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt od 1 do 5 niniejszego paragrafu nie może 

być dłuższa niż 45 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest 

wydłużenie lub skrócenie tego czasu, z zachowaniem ustalonego dla dziecka/ ucznia 

łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 

9.  Zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 do 4 prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć i prowadzi się je 

przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. 

10.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na ich wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy udzielanej uczniom. Pomoc ta jest udzielana w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów. 

11. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole na wniosek dyrektora zapewniają poradnie 

oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

 

§ 8. 

 

1.  W razie stwierdzenia, że uczeń/ dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy w 

trakcie bieżącej pracy oraz informuje o tym wychowawcę oddziału (w przypadku 

uczniów szkoły) lub dyrektora (w przypadku dzieci uczęszczających do oddziału 

przedszkolnego). 

2.  Wychowawca oddziału w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, 

2)  informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie  objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy- jeśli stwierdzi taką 

potrzebę; 
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3)  informuje dyrektora szkoły o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną; 

4)  wnioskuje do dyrektora szkoły co do form udzielania pomocy, okresu ich 

udzielania oraz wymiaru godzin; 

5)  planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z 

rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z nauczycielami, specjalistami 

prowadzącymi zajęcia z uczniem, oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczną; 

6)  informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w trakcie indywidualnej rozmowy. 

3.  Dyrektor  szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca osobę, której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom.     

4.  W przypadku objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną dziecka uczęszczającego 

do oddziału przedszkolnego zadania wymienione w ust. 2 wykonuje dyrektor szkoły. 

5.  Dyrektor Szkoły ustala i informuje na piśmie rodziców dziecka/ ucznia, który będzie 

objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną o formach udzielania tej pomocy, okresie 

ich udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane. 

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

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

wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z 

uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. 

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

swojemu dziecku. 

8.  W przypadku gdy w wyniku udzielania uczniowi czy dziecku pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej nie następuje poprawa jego funkcjonowania w szkole (w tym w oddziale 

przedszkolnym), dyrektor, za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu, w 

celu jego rozwiązania. 

9.  Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do uczniów i dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub 

opinię poradni. Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla 

tych uczniów/ dzieci uwzględnia się również zalecenia zawarte w tych orzeczeniach czy 

opinii z zastrzeżeniem § 7  ust. 7 pkt 2 . 

 

§ 9. 

 

1.  Dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, wymagających zastosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy szkoła obejmuje kształceniem specjalnym. 

 Szkoła organizując kształcenie specjalne zapewnia: 

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

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 
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względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci/ uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci/ uczniów, w szczególności 

zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (Dyrektor powierza 

prowadzenie tych zajęć nauczycielom i specjalistom posiadającym kwalifikacje 

odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka czy ucznia). 

5) integrację dzieci/ uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi/ 

uczniami pełnosprawnymi; 

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 W zależności od stopnia niepełnosprawności intelektualnej dziecka czy ucznia 

organizuje się kształcenie i wychowanie, które umożliwia mu naukę w dostępnym dla 

niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację oraz 

zapewnia mu specjalistyczną pomoc i opiekę. 

 Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zespołu składającego się 

z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. Pracę zespołu 

koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń bądź nauczyciel lub 

specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem/ uczniem, wyznaczony przez dyrektora 

Szkoły. 

 Spotkania zespołu odbywają się co najmniej jeden raz w półroczu, przy czym o 

terminie spotkania każdorazowo informowani są pisemnie rodzice dziecka/ ucznia gdyż 

mają oni prawo uczestniczyć w tym spotkaniu. Należy pamiętać, że osoby biorące 

udział w spotkaniu obowiązane są do nieujawniania poruszanych tam spraw, które 

mogą naruszać dobra osobiste ucznia/ dziecka, jego rodziców, nauczycieli, specjalistów 

prowadzących zajęcia z dzieckiem czy uczniem, a także innych osób uczestniczących 

w tym spotkaniu. 

6.  Zespół, o którym mowa w ust. 4, opracowuje dla dziecka/ ucznia objętego kształceniem 

specjalnym indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny  (IPET) zwany dalej 

„programem”, którym są uwzględniane formy i okres udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane.  

7.  W programie może być wskazana potrzeba realizacji wybranych zajęć wychowania 

przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej 

do 5 dzieci/ uczniów. 

8.  Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, opracowywany jest na okres na jaki 

zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłuższy jednak niż 

etap edukacyjny. 

9.  Na podstawie opracowanego programu dostosowuje się program wychowania 

przedszkolnego lub program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych dziecka czy ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych.  
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10.  Zespół, o którym mowa w ust. 4, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje 

okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 

ocenę efektywności programu oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

11.  Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki: 

1)  o jeden rok - na I etapie edukacyjnym, 

2)  o dwa lata - na II etapie edukacyjnym; 

12.   Z wnioskiem o wydłużenie okresu nauki dla ucznia mogą wystąpić: rodzic ucznia,  

wychowawca klasy,  nauczyciele lub specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 

13.  Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego  składany jest do zespołu, o którym mowa w 

ust. 4 niniejszego paragrafu.  

14.   Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi, o którym mowa w ust. 11 niniejszego 

paragrafu podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu: 

1)  opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w 

szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

2)  zgody rodziców ucznia. 

15.  Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia. 

16.  Dzieciom i uczniom niepełnosprawnym szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, 

zgodnie  z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

17.  W szkole można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w 

zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta (w kl. I-III), pomocy 

nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, oraz 

za zgodą organu prowadzącego nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym z 

uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

18.  Nauczyciele, o których mowa w ust. 17: 

1)  prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz realizują 

zintegrowane działania i zajęcia wyznaczone przez dyrektora szkoły; 

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

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

3)  udzielają pomocy nauczycielom i specjalistom w doborze form i metod pracy z 

uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

4)  prowadzą zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne 

 

§ 10. 

 

1.  W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań 

dyrektor szkoły może, na wniosek lub za zgodą rodziców oraz po zasięgnięciu opinii 
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rady pedagogicznej i poradni psychologiczno- pedagogicznej, zezwolić uczniowi na 

indywidualny program lub tok nauki. 

2. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie 

edukacyjnym. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej 

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

4. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 

1)  uczeń (za zgodą rodziców); 

2)  rodzice ucznia; 

3)  wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy 

wniosek (za zgodą rodziców). 

5.  Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki 

odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i 

promowania ucznia, natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest 

klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z 

w/w przepisami.  

6.  Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń 

na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub 

toku nauki. 

 

§ 11. 

 

1. Dyrektor dla oddziałów przedszkolnych może organizować, w porozumieniu z organem 

prowadzącym, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

2. Celem wczesnego wspomagania jest pobudzenie rozwoju psychoruchowego i 

społecznego dziecka od momentu wykrycia nieprawidłowości do podjęcia nauki w 

szkole. 

3.  W celu organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Dyrektor powołuje 

zespół wczesnego wspomagania (zwany dalej zespołem), w skład, którego wchodzą 

osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju 

psychoruchowym: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności, w 

szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; 

2) logopeda; 

3) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

4. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1)  ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w 

opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kierunków i harmonogramu 

działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; 

2)  nawiązania współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy 

społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form 

pomocy stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny; 
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3)  opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę 

dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów 

prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz ocenianie postępów i trudności w 

funkcjonowaniu dziecka; 

4)  analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, 

wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, 

stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w 

zakresie wczesnego wspomagania. 

5.  Pracę zespołu koordynuje Dyrektor. 

6.  Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego 

programu wczesnego wspomagania (prowadzi arkusz obserwacji dziecka). 

7.  Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje dyrektor w wymiarze 

od 4 do 8 godzin w miesiącu, przy czym w przypadkach uzasadnionych potrzebami 

dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego, liczba tych godzin może być 

wyższa. 

8.  Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ustala 

Dyrektor: 

1) zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną; 

2) zajęcia mogą być prowadzone w grupie z udziałem rodzin dzieci  lub innych dzieci 

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju- w celu rozwijania ich kompetencji 

społecznych i komunikacyjnych przy czym liczba dzieci w grupie nie może 

przekraczać 3; 

3) zajęcia dla dzieci, które nie ukończyła 3 roku życia mogą również być prowadzone 

w domu rodzinnym. 

9. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez: 

1)  udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w 

kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a 

dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te 

zachowania; 

2)  udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z 

dzieckiem; 

3)  identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym 

funkcjonowanie dziecka; 

4)  pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka 

oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków 

dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

 

§ 12. 

Organizacja pomocy materialnej. 

 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten 

cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 
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2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby zmniejszyć różnice w dostępie do 

edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację szczególnie uzdolnionych 

uczniów. 

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium  szkolne, zasiłek szkolny) lub 

motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe). 

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i 

motywacyjnym. 

5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie 

tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, 

alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. 

6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane  w szkole w 

ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych 

poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników. 

7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego jeżeli 

organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których 

mowa w ust. 6 nie jest możliwe. 

8. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie. 

9. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 

się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 

2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 

10 miesięcy. 

11. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o 

charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy 

o systemie oświaty. 

12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo 

trudnej sytuacji  materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 

13. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia 

pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie 

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku. 

14. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 

ustawy o systemie oświaty. 

15. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od 

wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

16. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności: 
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1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji 

materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 

niniejszego paragrafu; 

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

17. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 

postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym. 

18. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką 

średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym 

okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

19. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał 

wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej 

międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie 

poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium. 

20. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz 

uczniom oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki. 

21. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III. 

22. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może 

ubiegać się  nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki. 

23. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.18. 

 

 

Rozdział III 

§ 13. 

Organy szkoły. 

 

Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada pedagogiczna; 

3) Samorząd uczniowski; 

4) Rada rodziców. 

 

 

§ 14. 

Dyrektor szkoły. 

 

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

i pracowników niebędących nauczycielami. 

2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, 

rodzicami i samorządem uczniowskim. 
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3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 

4. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji; 

5) wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w pkt 4 niniejszego ustępu, 

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 opinii organu 

prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

jest ostateczne; 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów 

przeprowadzanych w szkole; 

9) przygotowuje arkusz organizacji pracy szkoły; 

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

organizacji (w szczególności harcerskich),  których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły; 

11) ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności 

nauczyciela; 
12) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu na koniec oddziału klasy 

ósmej przeprowadzonego w szkole; 

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

specjalnego ucznia; 

14)  współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych; 

5. Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje  nauczyciel wyznaczony przez organ 

prowadzący. 

6. 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; 
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2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

7. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 

§ 15. 

Rada pedagogiczna. 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej 

nauczyciele (również oddziału przedszkolnego). 

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 przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

4. 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. 

5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

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

w każdym okresie ( półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, 

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 

8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

9. Rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności stanowiący odrębny 

dokument, którego zapisy nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu. 

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

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności szkoły. 

11. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

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

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

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

objętych obowiązkiem szkolnym); 

6) uchwalanie statutu szkoły i wprowadzanie zmian do statutu. 

7) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu 

doskonalenia pracy szkoły. 

12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
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1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora; 

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

wyróżnień, 

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych; 

5) sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju 

niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

6) wnioski do poradni psychologiczno- pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn 

trudności w nauce uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii w 

trakcie nauki w szkole podstawowej; 

7) powierzenie stanowiska wicedyrektora.  

 

 

§ 16. 

Samorząd uczniowski. 

 

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybierani na zasadach określonych 

w regulaminie. 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.  

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. 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; 

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z dyrektorem; 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu; 

6) prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

5. Samorząd uczniowski może prowadzić działania w zakresie wolontariatu, porozumieniu 

z dyrektorem szkoły.  

6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 
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§ 17. 

Rada rodziców. 

 

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów i dzieci 

z oddziału przedszkolnego. 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

4. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania szkoły; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły 

organom sprawującym nadzór pedagogiczny; 

4) wnioskowanie u dyrektora szkoły o zajęcia dodatkowe; 

5) organizowanie zajęć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych na rzecz 

szkoły; 

6) wyrażanie opinii o pracy nauczycieli; 

7) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczenie do działalności w szkole 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji  

politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

 

§ 18. 

Zasady współpracy między organami szkoły 

oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi. 

 

1. Organa szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im 

kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz 

nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. W tym celu organy 

szkoły: 

1) spotykają się trzy razy w roku; 

2) przekazują sobie plany działania na dany rok szkolny celem umożliwienia 

włączenia się do jego realizacji. 

2. Prawomocnie podjęte decyzje organów podawane są do publicznej wiadomości poprzez 

ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

3. W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych 

organów, pod warunkiem że posiedzenie jest tajne. 

4. Do rozstrzygania sporów między organami szkoły powołuje się komisję. 

5. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu, a gdy w sporze 

uczestniczy dyrektor szkoły, również przedstawiciel organu założycielskiego. 

6. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni. 
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7. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa zostaje przekazana do organu sprawującego 

nadzór nad szkołą. 

8. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co 

najmniej 2/3 członków. 

9. Spory między organami szkoły rozwiązywane są  wewnątrz szkoły na drodze 

polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną 

wymianę poglądów. 
10. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony 

„przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

11. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

12. 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 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. 

 

Rozdział IV 

§ 19. 

Organizacja oddziału przedszkolnego. 

 

1. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego jest ustalany corocznie przez organ 

prowadzący na wniosek dyrektora, z tym że czas przeznaczony na realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie. 

2. Dyrektor powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednego lub dwu nauczycieli w 

zależności od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań, uwzględniając 

propozycje rodziców w tym zakresie. 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej wskazany nauczyciel opiekuje się danym oddziałem do czasu zakończenia 
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korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci z tego oddziału. 

4. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony 

przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, 

wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju 

niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. 

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel oddziału przedszkolnego ustala dla 

tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 

dzieci. 

6. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. 

7. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich 

potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności. 

8. Godzina prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym wynosi 60 minut. 

9. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z 

tym że czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć rewalidacyjnych czy zajęć 

religii, zajęć z języka regionalnego (kaszubskiego) powinien wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3- 4 lat- około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5- 6 lat- około 30 minut. 

10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziałach przedszkolnych określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 20. 

Organizacja szkoły. 

 

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

sierpnia następnego roku. 

 Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich 

rozpoczęcia i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz 

dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego 

dla szkół publicznych. 

 Dyrektor szkoły, w porozumieniu z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem 

uczniowskim może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze 

do 8 dni w roku szkolnym, z przeznaczeniem na: 

1) przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty; 

2) obchody świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, 

określonych w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub 

związków wyznaniowych; 

3) inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami 

społeczności lokalnej. 

4.  W dniach wolnych, o których mowa w ust. 2 szkoła ma obowiązek zorganizowania 

zajęć wychowawczo - opiekuńczych. 

5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dni wolnych, o których 

mowa w ust. 2, dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w 

te dni w wyznaczone soboty. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne po 
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zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego może nastąpić za zgodą organu 

prowadzącego. 

 

 

 

 

§ 21. 

Szczegółowa organizacja zajęć 

 

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

określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły z 

uwzględnieniem ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, najpóźniej 

do 21 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący 

szkołę  do  29 maja danego roku.  

2.  W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

2)  informację o stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach nauczycieli; 

3)  liczbę oddziałów poszczególnych klas wraz z liczbą uczniów w poszczególnych 

oddziałach; 

4)  liczbę oddziałów przedszkolnych wraz z liczbą dzieci w poszczególnych 

oddziałach;  

5)  tygodniowe wymiary godzin poszczególnych zajęć w szkole; 

6)  tygodniowy wymiar zajęć religii w oddziałach przedszkolnych; 

7)  liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący;  

8)  liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

9)  liczbę godzin zajęć świetlicowych; 

10)  liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej; 

11)  czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych. 

 

§ 22. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział. 

2. W ciągu całego etapu edukacyjnego oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

3. Liczba uczniów w oddziale klas I- III wynosi nie więcej niż 25 uczniów. 

4. Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, może podzielić oddział  

klas I- III jeśli w trakcie trwania roku szkolnego liczba uczniów w tym oddziale 

zwiększy się ponad liczbę 25 osób w skutek przyjęcia ucznia zamieszkałego w 

obwodzie szkoły. 

5. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor 

szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4, zwiększając liczbę 

uczniów w oddziale maksymalnie o 2 osoby.  
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6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 5, może funkcjonować ze 

zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

7. W sytuacji gdy liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się 

asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale;  

8.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

9.  Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w krótszym czasie, zachowując ustalony dla 

ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym (2 godzin na ucznia). 

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

prowadzący te zajęcia. 

11. W klasach IV- VIII obowiązuje podział na grupy: 

1) na obowiązkowych zajęciach komputerowych i informatyki w oddziałach liczących 

więcej niż 24 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub 

międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 osoby oraz liczba uczniów w grupie 

nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni 

komputerowej); 

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w 

oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w 

grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, a przy 

podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka 

obcego nowożytnego); 

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność 

prowadzenia ćwiczeń (w tym laboratoryjnych)- w oddziałach liczących więcej niż 

30 uczniów; 

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących 

więcej niż 26 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, 

międzyoddziałowej lub między klasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów z tym, 

że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, między klasowej 

wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych 

lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może 

przekroczyć 20 uczniów, w tym 5 uczniów niepełnosprawnych). 

 

§ 23. 

Wychowanie fizyczne. 

 

1. Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV- VIII są realizowane w formie: 

1) zajęć klasowo- lekcyjnych (w wymiarze nie mniej niż 2 godziny lekcyjne 

tygodniowo) oraz 

2) zajęć do wyboru: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno- zdrowotnych, zajęć 

tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela 
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wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo- 

lekcyjne. 

 Zajęcia do wyboru mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, 

międzyoddziałowych i między klasowych. 

 Dopuszcza się łączenie (w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie) godzin zajęć do 

wyboru z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia. 

 Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców. 

 

§ 24. 

Wychowanie do życia w rodzinie. 

 

1. Zajęcia edukacyjne „wychowania do życia w rodzinie” realizuje się w klasach IV- VIII 

(przy czym zajęć tych nie organizuje się dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i znacznym). 

2. Na realizację zajęć, o których mowa powyżej przeznacza się w tygodniowym 

rozkładzie zajęć, w każdym roku szkolnym, po 14 godzin (w tym po 5 godzin z 

podziałem na grupy dziewcząt i chłopców). 

3. Zajęcia organizuje się w oddziałach lub w międzyoddziałowych grupach liczących nie 

więcej niż 28 uczniów. 

4. W każdym roku szkolnym, przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel 

prowadzący te zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno 

spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, na którym przedstawiona zostaje pełna 

informacja dotycząca celów i treści realizowanego programu nauczania, podręcznikach 

szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Za przeprowadzenie spotkania 

odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

5. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie jeżeli jego 

rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły jego rezygnację z udziału w tych zajęciach w 

formie pisemnej. 

6. Zajęcia  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

 

§ 25. 

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

 

1. Szkoła wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi 

dalszego kształcenia poprzez organizowanie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w oparciu o program 

przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (dopuszczony do użytku 

przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej). 

3. Program zajęć, o których mowa w ust. 2 zawiera treści dotyczące informacji o 

zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania 

kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi. 
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4. Na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego przeznacza się 

minimum 10 godzin w roku  dla oddziałów klas VII i VIII. 

 

 

 

§ 26. 

Religia i etyka. 

 

1. Na życzenie rodziców (w formie pisemnego oświadczenia) w szkole/oddziale 

przedszkolnym organizuje się naukę religii w oddziale przedszkolnym i naukę religii i 

etyki w szkole. 

2. W przedszkolach zajęcia religii są uwzględnione w ramowym rozkładzie dnia 

natomiast zajęcia religii oraz etyki w Szkole uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie 

zajęć. 

3. Lekcje religii organizowane są dla grupy nie mniej niż 7 uczniów/ dzieci (w oddziale 

przedszkolnym), a w przypadku mniejszej liczby uczniów/ dzieci lekcje te powinny 

być organizowane w grupach łączonych (międzyoddziałowych czy między klasowych). 

4. Jeżeli w Szkole na naukę religii danego wyznania zgłosi się  mniej niż 7 uczniów/ 

dzieci organ prowadzący szkołę (w porozumieniu z właściwym kościołem czy 

związkiem wyznaniowym) organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub 

pozaszkolnym punkcie katechetycznym. 

5. Szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub 

zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z tych zajęć. 

6. Nauka religii w oddziale przedszkolnym/ szkole odbywa się w wymiarze 2 zajęć 

przedszkolnych/ 2 godzin lekcyjnych tygodniowo 

7. Naukę etyki organizuje się zgodnie z zasadą określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu, a 

tygodniowy wymiar godzin ustala dyrektor. 

8. Uczniowie, którzy uczęszczają na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te 

stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie 

trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i 

wychowawczej. 

 

§ 27. 

   

1. Wewnątrzszkolne ocenianie 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 dalej powinien się uczyć; 

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

4)  udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

nauce, zachowaniu oraz  o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
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6)  umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2.  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 

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; 

5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych 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; 

7)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 

trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 

3.  Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie 

4.  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 postawie 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. 

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

5.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 

szkoły.                                                

 

§ 28. 

Informowanie rodziców. 

 

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 uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
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klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; 

Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w dzienniku lekcyjnym. 

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

ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach 

i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 

3.  Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady 

oceniania zachowania zostaną przekazane uczniom i rodzicom ustnie oraz udostępnione 

w formie pisemnej w pokoju nauczycielskim w obecności wychowawcy oddziału lub 

nauczyciela przedmiotu 

 

§ 29.  

Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć. 

 

1. Nauczyciel jest obowiązany: 

1)  indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych; 

2) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, 

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie 

tego orzeczenia, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni 

specjalistycznej spełniającej warunki, o których mowa w art. 127 ust. 11 ustawy 

Prawo oświatowe), o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej), wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii,, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a, b i c, 

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 zatrudnionych w szkole, 

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na 

podstawie tej opinii. 

2.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia: 

1)  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 

wcześniejszym  etapie edukacyjnym; 

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

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
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3)  z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, ma podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 

przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii; 

3.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki, zajęć komputerowych lub 

wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4.  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją 

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

zespołem Aspergera, zwalnia ucznia, do końca danego etapu edukacyjnego, z nauki 

drugiego języka obcego nowożytnego- na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej (poradni specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia.  

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 może również nastąpić w przypadku ucznia, który 

posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego 

nauczania- na podstawie tego orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”, „zwolniona” . 

 

§ 30. 

 

Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne, 

b) końcowe. 

 

§ 31. 

Oceny bieżące. 

 

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 wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć. 

2. W klasach I–III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się 

następujące oceny bieżące z zastosowaniem symboli:  

1) symbol cyfrowy 6 – otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy i 

umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w podstawie programowej.  

2) symbol cyfrowy 5 – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i 

umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w podstawie programowej.  
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3) symbol cyfrowy 4 – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności z 

poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym na dobre 

rozumienie i wykonywanie większości zadań, zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w podstawie programowej.  

4) symbol cyfrowy 3 – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy i 

umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w podstawie programowej.  

5) symbol cyfrowy 2 – otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum 

podstawowych wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów 

edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.  

6) symbol cyfrowy 1 – otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych 

wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w podstawie programowej.  

3. Ocenianie zachowania ustala się w następujących pięciu kategoriach:  

1) symbol cyfrowy 5 – jest wzorem dla innych.  

2) symbol cyfrowy 4 – reprezentuje właściwą postawę.  

3) symbol cyfrowy 3 – reprezentuje właściwą postawę, ale czasami zdarzają mu się 

niedociągnięcia.  

4) symbol cyfrowy 2 – postawa budząca zastrzeżenia.  

5) symbol cyfrowy 1 – reprezentuje niewłaściwą postawę.  

  ocena śródroczna i roczna zachowania jest oceną opisową.  

4.  Począwszy od klasy IV oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustala się w skali od 1 do 6 z uwzględnieniem plusów i minusów. 

5.  Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny 

według następującej skali: 

1) niedostateczny 0–29 proc.; 

2) dopuszczający 30–49 proc.; 

3) dostateczny 50–69 proc.; 

4) dobry 70–89 proc.; 

5) bardzo dobry 90–99 proc.; 

6) celujący 100 proc. 

6.  Ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający wymogi  określone na daną ocenę. 

Ocenę z minusem otrzymuje uczeń nie spełniający  w pełni  wymogów określonych na 

daną ocenę. 

7.  Sprawdzaniu, a następnie ocenianiu podlegają: 

1) odpowiedzi ustne; 

2) testy; 

3) kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, 

wykorzystując w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów); 
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4) sprawdziany (prace klasowe) według specyfikacji przedmiotu (nauczyciele 

uzgadniają między sobą datę sprawdzianów, zachowując wymóg nieprzekraczania 

dwóch sprawdzianów/prac klasowych w tygodniu w danej klasie),  

5) testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z 

całego półrocza lub roku (odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela),  

6) testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego.  

7) Zadania praktyczne i umiejętności w szczególności z przedmiotów artystycznych   

 i wychowania fizycznego 

         8)    ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy                

    i  umiejętności z różnych rodzajów aktywności.  

8. Ustala się następującą liczbę ocen dla przedmiotów realizowanych w wymiarze 

tygodniowym:  

1) 1 godz. tygodniowo – minimum trzy oceny; 

2) 2 godz. tygodniowo – minimum cztery oceny; 

3) 4 godz. tygodniowo – minimum pięć ocen; 

4) 4 i więcej godz. tyg. – minimum sześć ocen; 

9. Planowanie prac pisemnych polega na:  

1) zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanych terminem, odnotowaniu 

tego faktu w dzienniku lekcyjnym oraz wskazaniu uczniom materiału 

powtórzeniowego, który będzie przedmiotem pracy pisemnej; 

2) nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna w ciągu dnia, a 

dwie w tygodniu); 

3) na okres ferii i dni wolnych od nauki nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą 

jednak zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i 

prace klasowe.  

 

§ 32. 

Uzasadnianie oceny i wgląd do prac. 

 

1.  Oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców. 

2.  Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego. 

3.  Sprawdzone i ocenione prace uczniów przekazuje się do wglądu uczniom, w czasie 

zajęć edukacyjnych, na których nauczyciel omawia je (ogólnie) z odwołaniem do 

zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz 

trudności, na które napotkali uczniowie oraz  udzieleniu wskazówek w jaki sposób 

poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej się uczyć, aby pokonać trudności. 

4.  Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 

5.  Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel 

udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danej klasie 

– obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy 
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pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i 

krótkie jej omówienie z uczniem. 

6.  Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z 

nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć 

edukacyjnych. 

7.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane również rodzicom przez 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym: 

1)  w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów, które odbywają się zgodnie z 

harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym; 

2)  w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców 

ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie. 

8.  Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną 

pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi.  

9.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę. 

10.  Uzasadnienie to powinno nastąpić w formie  indywidualnego spotkania w terminie 

najkrótszym po wniesieniu prośby. 

11. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1)  przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia 

lub dodatkowej pracy z jego strony; 

2)  wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć; 

12.  W przypadku uzasadniania rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych nauczyciel 

powinien odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku 

oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania. 

13.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu również 

dokumentację dotyczącą: 

1)  egzaminu klasyfikacyjnego; 

2)  egzaminu poprawkowego; 

3)  zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej lub  

4)  inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia. 

14.  Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji, o której mowa w 

ust. 13 odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor szkoły, który należy 

złożyć w sekretariacie szkoły. 

15.  Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi 

udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji , o której mowa w ust. 13. 

Dokumentacja ta udostępniana jest w obecności dyrektora szkoły lub w obecności 

upoważnionego nauczyciela. 

 

§ 33. 

Klasyfikacja śródroczna i roczna i końcowa. 

 

1.  Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 
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2. 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.  

3.  Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym 

tygodniu danego miesiąca, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w 

kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny. 

4.  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. 

5.  Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej. 

6.  Na klasyfikację końcową składają się: 

1)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo 

najwyższej; 

2)  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w klasach programowo niższych; 

3)  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

7.  W klasach I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, z zastrzeżeniem ust. 12. 

8.  W klasach I- III  ustala się: 

1)  jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 

2)  jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

9.  Począwszy od klasy IV śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane wg skali. 

10.  Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne, począwszy od klas IV, ustala się w stopniach 

wg następującej skali: 

1) stopień celujący  - 6; 

2) stopień bardzo dobry  - 5; 

3) stopień dobry   - 4; 

4) stopień dostateczny  - 3; 

5) stopień dopuszczający - 2; 

6) stopień niedostateczny - 1. 

11.  Stopnie, o których mowa w ust. 10 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną 

oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 10 pkt 6. 

12.  Ocenę z religii (etyki) wystawia się zgodnie ze skalą, o której mowa w ust. 10 

umieszcza się ją na świadectwie szkolnym bezpośrednio pod oceną zachowania i nie 

ma ona wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 

13.  Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia 

poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów 

kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem 
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uzdolnień. 

14.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,  

muzyki, zajęć artystycznych bierze się  pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, przy ustalaniu 

oceny z wychowania fizycznego dodatkowo należy brać pod uwagę systematyczność 

udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i 

kultury fizycznej. 

15. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego 

intelektualnie  w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

16. 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. 

17.  Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz 

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć 

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.  

18.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących 

poszczególne zajęcia edukacyjne. 

19.  Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

20.  Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 

promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

21.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

 

§ 34. 

 

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych bieżących, 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, w klasach IV- VIII, z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych: 

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:  

a) posiadł wiedzę i umiejętności w 100 proc. objęte programem nauczania danego 

przedmiotu,  

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,  

c) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo 

krajowym.  

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania,  
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b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne,  

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w 

nowych sytuacjach.  

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie 

większości relacji między elementami wiedzy,  

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne.  

4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w 

dalszym uczeniu,  

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy 

nauczyciela.  

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:  

a) w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a 

braki nie przekreślają  możliwości  uzyskania  przez  ucznia 

 podstawowej  wiedzy  z danego przedmiotu.  

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:  

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności 

określonych programem nauczania,  

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadania o 

niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.  

 

§ 35. 

 

1. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej, rocznej oraz oceny końcowej jest   średnia  

ważona. Średnią ważoną oblicza się według zasady: sumę iloczynów ocen i wag  należy 

podzielić przez sumę wag ( kolory zgodnie z przyjętym zapisem w dzienniku), np. :  

3×3+4×3+5×3+5×2+4×2+5×1+3×1+5×1      

                3+3+3+ 2+2+1+1+1  

67 : 16 =4,18 – obliczona waga  

Według poniższej tabeli waga 4,18 przekłada się na ocenę dobrą.                                                                                  

2. Ocenę śródroczną ustala się na podstawie ocen bieżących z zastosowaniem     systemu 

oceny ważonej.   

3. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen bieżących z zastosowaniem systemu 

oceny ważonej w półroczu II oraz  ważonej oceny śródrocznej.   

Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:  
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Średnia ważona  Ocena   

                             do  1,50  niedostateczny  

od 1,51 do 2,60  dopuszczający  

od 2,61 do 3,70  dostateczna  

od 3,71 do 4,70  dobry  

od 4,71 do 5,30  bardzo dobry  

od 5,31  celujący  

  

Przyjęto trzy wagi ocen, które w dzienniku oznaczone są kolorami:  

Rodzaj wagi  Sposób zapisu w 

dzienniku  

  

WAGA 3  

Oceny zapisane 

w dzienniku 

kolorem 

czerwonym.  

WAGA 2  Oceny zapisane 

w dzienniku 

kolorem 

zielonym.  

WAGA 1  Oceny zapisane 

w dzienniku 

kolorem 

niebieskim.  

  

4. Ocenianie wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach IV–

VIII zawarte jest w przedmiotowych zasadach oceniania. 

 

§ 36. 

Ocena klasyfikacyjna zachowania. 

 

1.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 

nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia 

respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz 

obowiązków określonych w statucie szkoły. 
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2.   Ocena klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania w oddziałach klas I-III są 

ocenami opisowymi. 

3.  Śródroczną, roczną oraz końcową ocenę klasyfikacyjne zachowania, począwszy od 

klasy IV, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

4.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2)  postępowanie zgodnie 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; 

6)  godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią; 

7)  okazywanie szacunku innym osobom. 

 

§ 37. 

 

1. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.  

2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

1) spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a ponadto:  

a) wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,  

b)  z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach,  

c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,  

d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,  

e) dba o piękno mowy ojczystej,  

f) zachowuje się godnie i kulturalnie,  

g) zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,  

h) okazuje szacunek innym osobom,  

i)   chętnie pomaga słabszym w nauce,  

j)   wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą. 

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1) spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej, a ponadto:  

a) bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole,  

b) bierze udział w konkursach i zawodach,  

c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,  

d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,  

e) dba o piękno mowy ojczystej,  

f) zachowuje się godnie i kulturalnie,  

g) postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych,  
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h) jest uczynny, pomocny. 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1) spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, a poza tym:  

a) nie sprawia trudności wychowawczych,  

b) wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione,  

c) nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia,  

d) jest koleżeński i życzliwy,  

e) zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych,  

f) wywiązuje się z powierzonych obowiązków,  

g) nie spóźnia się na lekcje,  

h) szanuje mienie szkoły,  

i)   zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo. 

5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:  

1) nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej; 

2) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia; 

3) nie zawsze zachowuje się odpowiednio; 

4) nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie; 

5) przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina);  

6) nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się;  

7) nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia.  

6. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:  

1) naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej,  

2) zachowuje się nieodpowiednio (często),  

3) przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania,  

4) arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów,  

5) nie okazuje szacunku symbolom szkoły,  

6) nie dba o mienie szkoły i innych osób,  

7) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie), przejawia 

agresję słowną i fizyczną,  

8) prowokuje sytuacje konfliktowe.  

7. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

1) zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,  

2) poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych,  

3) notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki,  

4) używa narkotyków, pije alkohol, pali papierosy,  

5) samowolnie opuszcza teren szkoły (wagary),  

6) dopuszcza się kradzieży,  

7) jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli.  

 

§ 38. 

 

Informacja o ocenach klasyfikacyjnych. 

1.  Opisowe śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania i z zajęć edukacyjnych uczniów 

kl. I – III przekazywane są rodzicom w formie pisemnej opatrzonej podpisem 
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wychowawcy. 

2.  Śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania oraz ze wszystkich zajęć edukacyjnych 

obowiązkowych i dodatkowych ucznia kl. IV – VIII przekazywane są rodzicom w 

formie pisemnego zestawienia opatrzonego podpisem wychowawcy.  

3.  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed 

zakończeniem półrocza/ roku poinformować wychowawców o przewidywanych 

okresowych i rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek 

poinformować rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć 

edukacyjnych, nagannej ocenie zachowania oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z 

jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów w formie pisemnej . 

4.  Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują 

ucznia i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych oraz o  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania: 

1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem 

tematu lekcji do dziennika lekcyjnego; 

2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów 

poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z 

potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru 

informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu. 

5.   Rodzice nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w 

szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie 

wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem 

odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych z 

zajęć edukacyjnych i przewidywanej nagannej rocznej ocenie zachowania. W czasie 

nieobecności wychowawcy oddziału, informację pisemną rodzice odbierają  i w 

sekretariacie szkoły. 

6.  Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych rocznych 

ocenach z zajęć edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres 

zamieszkania rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje 

się za odebrany. 

 

§ 39. 

 

Procedura podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

i zachowania . 

1.  Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się  z przewidywaną roczną ocena 

klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali 

zapoznani przez wychowawcę, a uczeń chciałby uzyskać wyższe oceny niż 

przewidywane , może zgłosić wniosek w tej sprawie do nauczyciela zajęć 

edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji. 

2.  Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala 
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termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem 

realizowanym w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek 

ucznia może uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia. 

3.  Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4.  Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla 

każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

1)  imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające; 

2)  termin tych czynności; 

3)  zadania sprawdzające; 

4)  wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę; 

5)  podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 

5.  Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych 

czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza 

się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. 

6.  Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania  z 

obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań 

edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się 

uczeń. 

7.  Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie 

może być niższa niż ocena przewidywana. 

8.  Poprawa w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, informatyki i zajęć 

komputerowych, powinna mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do 

pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć formę pisemną, ustną, a także zadań 

praktycznych. 

9.  W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny zachowania wychowawca 

wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz 

przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, w obecności zainteresowanego ucznia, 

ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu  należy wziąć pod uwagę 

argumenty ucznia lub jego rodziców, dotyczące w szczególności innych, nieznanych 

dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia. 

10.  Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o 

argumentację wychowawcy z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 

dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców. 

11.  Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, 

uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy 

proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest 

przewodniczącym tego zespołu. 

12.  Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o 

zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać 

przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po 
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analizie przeprowadzonej w ww. zespole. 

13.  Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, 

który zwiera: 

1)  imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej 

oceny; 

2)  termin spotkania zespołu; 

3)  ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału; 

4)  podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

14. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy 

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

 

§ 40.  

 

Egzamin klasyfikacyjny 

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

edukacyjnych jeżeli brak  jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za 

który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2.  Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu 

nieklasyfikowaniem. 

3.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

5.  Termin egzaminu dyrektor ustala z uczniem i jego rodzicami przy czym przeprowadza 

się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

6.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w terminie, o 

którym mowa w ust. 5 może do niego przystąpić w terminie dodatkowym ustalonym 

przez dyrektora szkoły. 

7.  Uczeń, który nie stawił się, bez usprawiedliwienia, w uzgodnionych terminach na 

egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 

8.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, 

zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych natomiast egzamin z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w 

formie pisemnej i ustnej. 

9.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

10.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również: 

1) uczeń realizujący indywidualny tok nauki; 

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust, 3, 4 oraz ust. 9 pkt 1, 

przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako przewodniczący komisji; 
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2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

12.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, przeprowadza 

komisja w skład której wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel– jako przewodniczący 

komisji – jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany ten egzamin. 

13.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, zajęć technicznych, plastyki, 

muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się 

dla niego oceny zachowania. 

14.  Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia (w charakterze 

obserwatorów). 

15.   Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny poza 

szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać 

egzamin w ciągu jednego dnia. 

16.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1)  nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;  

2)  skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji); 

3)  termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

4)  imię i nazwisko ucznia; 

5)  zadania egzaminacyjne; 

6)  uzyskaną ocenę. 

17. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego). 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

18.  W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany". 

19.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 41. 

20.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 41. 

 

Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

1.  Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny.   
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2.  Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 

2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która: 

1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną 

ocenę z danych zajęć edukacyjnych; 

2)  ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

4.   Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i 

ustnej. 

5.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych. 

6.  Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem przy czym nie 

może on przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

7.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w 

wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

8.  W skład komisji wchodzą: 

1)  w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a)  dyrektor szkoły albo wyznaczony przez niego nauczyciel- jako przewodniczący 

komisji, 

b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne; 

2)  w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a)  dyrektor szkoły wyznaczony przez niego nauczyciel - jako przewodniczący komisji, 

b)  wychowawca oddziału, 

c)  nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, 

d)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

e)  przedstawiciel rady rodziców, 

f)  pedagog. 

9.  Na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne może zostać zwolniony z udziału w pracy komisji. 

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. 

10.  Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków 

komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a 

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

11.  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1)  w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian, 

b) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji), 
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b) termin sprawdzianu, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania sprawdzające, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego). 

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji), 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) imię i nazwisko ucznia, 

d) wynik głosowania, 

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

12. Protokoły, o których mowa w ust. 12 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

13.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ustalona ocena jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych (począwszy od klasy IV), która może zostać zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego. 

14.  Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, w przypadku rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego z 

tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ustalona przez komisję 

ocena jest ostateczna. 

 

§  42. 

Egzamin poprawkowy. 

 

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

uzyskał ocenę negatywną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

może dawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć 

technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin 

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład 

której wchodzą: 

1) dyrektor albo wyznaczony przez niego nauczyciel - przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 
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pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin poprawkowy;  

2) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji); 

3) termin egzaminu poprawkowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustalona ocena klasyfikacyjna. 

7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca 

września. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza odpowiednio daną klasę z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może 1 raz w ciągu 

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

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  Roczna 

ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna (z 

zastrzeżeniem § 41 ust. 14.). 

 

§ 43. 

Promowanie. 

 

1.  Uczeń klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo 

wyższej z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.  W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I- III na wniosek: 

1)  wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub  

2)  rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 

Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem jego zdrowia. 

3.  Na wniosek  

1)  rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub 

2)  wychowawcy oddziału i po uzyskaniu 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 
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przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

4.  Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał pozytywne roczne oceny 

klasyfikacyjne z zastrzeżeniem § 42 ust. 10. 

5.  O promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej czy ukończeniu szkoły przez 

ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 

programie edukacyjno- terapeutycznym. 

6.  Uczeń, który nie otrzymał promocji (nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 4 do 

klasy programowo wyższej, powtarza tę klasę, z zastrzeżeniem § 42 ust. 10 

(promowany warunkowo). 

7.  Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 

otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

8.  Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej/ końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 

klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 

z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem. 

9.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

10.  Uczeń kończy szkołę jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne; 

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty. 

11.  Uczeń kończy szkołę  z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co 

najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 

13.  Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 10 powtarza ostatnią  klasę 

i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym, w którym tę klasę powtarza. 

 

§ 44. 

Egzamin ósmoklasisty. 

 

1.  Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ma na celu 

sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania. 

2.  W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności 

ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być 

przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. 

3.  Terminy przeprowadzania egzaminu: 

1) termin główny- miesiąc kwiecień; 

2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec. 
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4.  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym nie 

przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (przedmiotów) lub przerwał 

ten egzamin- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu (przedmiotów) w terminie 

dodatkowym. 

5.  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwią uczniowi 

przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia 

z obowiązku przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (przedmiotów). Dyrektor 

składa taki wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia. 

6.  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące 

przedmioty obowiązkowe: 

1) w latach szkolnych 2018/ 2019- 2020/ 2021: 

a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu; 

b) matematykę- w drugim dniu egzaminu; 

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 

ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu; 

2) począwszy od roku szkolnego 2021/2022: 

a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu; 

b) matematykę- w drugim dniu egzaminu; 

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, 

ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu; 

d) jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia)- w 

trzecim dniu egzaminu. 

7.  Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego 

uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

8.  Nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest 

egzamin ósmoklasisty, rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację: 

1)  wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu; 

2)  wskazującą przedmiot do wyboru; 

3)  informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu, w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym. 

9.  Nie później niż 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty rodzice ucznia 

mogą złożyć dyrektorowi pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego 

lub przedmiotu do wyboru wskazanych w deklaracji, lub rezygnacji z przestąpienia do 

egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w języku mniejszości narodowej/ 

etnicznej/ języku regionalnym. 

10.  Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki- 100 minut natomiast z 

języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru- po 90 minut. 

11.  Za organizację i przebieg egzaminu odpowiada Dyrektor Szkoły. 

12. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty Dyrektor Szkoły powołuje zespół 

egzaminacyjny, a z jego członków zespoły nadzorujące przebieg egzaminu 

ósmoklasisty. 

13.  Zadania zespołów, o których mowa w ust. 12 oraz przewodniczących tych zespołów 

określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu 
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ósmoklasisty. 

14.  Czas trwania egzaminu z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania w 

widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czas rozpoczęcia i 

zakończenia pracy uczniów. 

15.  W czasie trwania egzaminu: 

1) stoliki, przy których pracują uczniowie ustawione są w jednym kierunku, a na 

stolikach mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne oraz niezbędne 

materiały i przybory pomocnicze; 

2) uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W sytuacji wyjątkowej 

przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie 

Sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się 

ucznia z innymi osobami (za wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej); 

3) nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani 

ich nie komentuje. 

16.  Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu 

medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

17.  Uczeń , który posiada 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. 

18.  Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności inne niż wymienione w ust. 7 może być zwolniony z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej na wniosek rodziców (pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora 

szkoły). 

19.  Uczeń posiadający:  

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i 

formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego 

orzeczenia; 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może 

przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na 

podstawie tego orzeczenia; 

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu 

ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie 

tego orzeczenia. 

20. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w 

warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia 

o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. 



52 
 

21. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do 

egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej 

opinii. 

22. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, był 

objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności 

adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia 

komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do 

egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych 

trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

23.  Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie 

rodziców ucznia, o którym mowa w ust. 19 do 22 niniejszego paragrafu o wskazanym 

przez Radę Pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń 

przystępuje do egzaminu. 

24.  Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 19 pkt 1, polega na 

przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia niepełnosprawnego. 

25.  Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w 

ust. 19 pkt 1- 3 oraz ust. 20 do 22 niniejszego paragrafu, polega odpowiednio na: 

1)   zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

ucznia; 

2)   zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych; 

3)   wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych; 

4)  odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu 

ósmoklasisty; 

5)   ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia; 

6)  zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela 

wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z 

zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 

zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania 

właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i 

środków dydaktycznych. 

26. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad 

przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty ogłoszonym przez 
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Ministra Edukacji Narodowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponad wojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z 

przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty 

z tego przedmiotu. Zwolnienie to następuje na podstawie zaświadczenia 

stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty.  

27.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 9 jest równoznaczne z otrzymaniem z egzaminu 

ósmoklasisty najwyższej oceny. 

28.  Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach (ustalone przez 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) i na skali centylowej (opracowane przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną). 

29.  Wyniki egzaminu obejmują wynik z: 

1) języka polskiego; 

2) matematyki; 

3) języka obcego nowożytnego; 

4) przedmiotu do wyboru. 

30.  Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom: 

1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, wydane przez okręgową 

komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły- w przypadku 

gdy uczeń spełnił warunki, o których mowa w § 43 ust. 10; 

2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu, opracowaną przez okręgową 

komisje egzaminacyjną- w przypadku gdy uczeń nie spełnił warunków, o których 

mowa w § 43 ust. 10. 

31.  Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły 

32.  Prace egzaminacyjne uczniów sprawdzają (przyznając punkty) egzaminatorzy, którzy 

tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego przedmiotu objętego egzaminem 

ósmoklasisty. 

33.  W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub 

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego albo 

materiałów czy przyborów pomocniczych zabronionych do stosowania w sali 

egzaminacyjnej lub 

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w 

sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom 

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi 

egzamin z danego przedmiotu, a informację o zaistniałej sytuacji zamieszcza się w 

protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty. 

34. W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora (podczas sprawdzania pracy 

egzaminacyjnej ucznia) niesamodzielnego rozwiązania poszczególnych zadań przez 

ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jakichkolwiek sformułowań 

wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z 

rozwiązań innego ucznia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o 

zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu z danego przedmiotu. 

35.  Uczeń lub jego rodzice: 
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1) mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której 

dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z 

danego przedmiotu; 

2) mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej jeśli uznają, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty naruszone zostały 

przepisy dotyczące jego prowadzenia 

- na zasadach określonych w art. 44 zzw oraz art. 44zzy ustawy o systemie oświaty 

 

 

§ 45. 

 

Wgląd do ocenionej pracy. 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej 

komisji egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty czy informacji o szczegółowych 

wynikach tego egzaminu. 

2. Podczas dokonywania wglądu: 

1) zapoznaje się ucznia lub jego rodziców z zasadami oceniania rozwiązań zadań; 

2) uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać zdjęcia pracy 

egzaminacyjnej. 

3. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów 

przyznanych przez egzaminatora. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do 

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dokonania 

wglądu. 

 

§ 46. 

Dzienniki elektroniczne. 

 

1.   Dzienniki elektroniczne, mogą być prowadzone na dwa sposoby: 

1) jednocześnie w formie elektronicznej i w formie papierowej, co nie wymaga zgody 

organu prowadzącego; 

2) wyłącznie w formie elektronicznej, po zrezygnowaniu z prowadzenia ich w formie 

papierowej, co wymaga zgody organu prowadzącego. 

2.  Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga: 

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik 

elektroniczny; 

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób 

nieuprawnionych; 

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą; 

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów; 



55 
 

5) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w 

zakresie dotyczącym ich dzieci. 

3.  System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien 

umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej 

dzienników: 

1) w przypadku prowadzenia dzienników, wyłącznie w formie elektronicznej, 

wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć,  jest 

równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć; 

2) w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego,  dane stanowiące dziennik 

elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu 

odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia 

półrocza; 

3) za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budżetu, bowiem jest 

to opłata za obsługę działań administracyjnych jednostki. Dotyczy to zarówno 

dziennika elektronicznego jak też dziennika w formie papierowej. 

4.  Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań 

administracyjnych jednostki, a zatem nie pobierają opłat: 

1) za prowadzenie dzienników; 

2) za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice 

otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez 

Internet z jednostką; 

3) przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego 

ocenach. 

5.   Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie 

dotyczącym ich dziecka. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość 

wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego 

dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.  

6.  Bezpłatny wgląd oznacza brak opłat za tę usługę na rzecz kogokolwiek, a w tym także 

na rzecz dostawcy oprogramowania, agencji ubezpieczeniowej, a także każdego innego 

podmiotu. 

 

§ 47 

Zasady organizacji oddziałów sportowych, zajęć dodatkowych, form opieki i pomocy 

uczniom. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, 

profilaktyki i wychowania. 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe z konkretnych przedmiotów prowadzone przez 

nauczycieli tych przedmiotów. 

2. Na zajęcia dodatkowe uczęszczają uczniowie po przedłożeniu podpisanego przez 

rodziców stosownego oświadczenia. 

3. Szkoła organizuje także zajęcia wyrównawcze, koła naukowe, gimnastykę korekcyjną, 

zajęcia sportowe i artystyczne. 

4. Szkoła udziela pomocy uczniom z wadami słuchu, wzroku, mowy czy ruchu, uczniom 

pochodzącym z rodzin o złej sytuacji materialnej czy dotkniętych klęską żywiołową. 
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5. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

6. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami, przekazując im informacje dotyczące 

nauczania i wychowania. 

7. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami według ustalonego wcześniej planu 

oraz spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba. 

 

 

Rozdział V 

§ 48. 

Świetlica szkolna 

 

1. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:  

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

opieki w szkole. 

2.  Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie 

więcej niż 25 uczniów. 

3. Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach od 6.30 do 8:30 i od 13:30 do 

15.30. 

4.  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. 

5. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców 

deklaracji. 

6. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, 

pomoc w nauce oraz odpowiednie warunków do nauki.. 

7. Do zadań nauczyciela świetlicy należy: 

1) udzielenie pomocy w nauce; 

2) organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu; 

3) współdziałanie z rodzicami ucznia, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy; 

4) kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny; 

5) rozwijanie zainteresowań uczniów. 

8. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do: 

1) stworzenia rocznego programu pracy świetlicy; 

2) prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów; 

3) stworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego; 

4) stworzenia regulaminu świetlicy; 

5) opracowanie deklaracji zgłoszeń do świetlicy. 

 

§ 49. 

Stołówka szkolna. 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. 



57 
 

2. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez 

pracowników kuchni. 

3. Korzystanie z posiłków jest odpłatne, a wysokość opłat ustala dyrektor szkoły w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

4. Do korzystania z posiłków uprawnieni są: 

1)  uczniowie wnoszący opłaty indywidualne; 

2)  uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS w Trzebielinie; 

3)  pracownicy zatrudnieni w szkole. 

5.  Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, 

osobiście lub telefonicznie do intendentki, najpóźniej w dniu nieobecności. 

6.  Rodzice lub inne osoby uprawnione mogą pobrać ze stołówki choremu uczniowi obiad 

na wynos. 

7.  Organ prowadzący szkołę (lub dyrektor na mocy upoważnienia) może zwolnić 

rodziców ucznia z całości lub części opłat: 

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

2) w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych. 

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

odrębny Regulamin Stołówki. 

 

§ 50. 

Biblioteka szkolna 

 

1. W szkole działa biblioteka szkolna, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele 

oraz inni pracownicy szkoły po wypełnieniu karty bibliotecznej. 

2. Wypożyczone książki należy zwrócić w terminie 14 dni. Możliwe jest przedłużenie 

korzystania z konkretnej książki na czas nie dłuższy niż 14 dni. 

3. W przypadku zagubienia książki konieczne jest odkupienie takiej samej książki lub 

innej, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.  

4. W pomieszczeniu biblioteki udostępnia się korzystanie z prasy i Internetu. 

5. Nauczyciel bibliotekarz: 

1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały 

biblioteczne; 

2)  udostępnia książki i inne źródła informacji; 

3) przygotowuje roczny plan działalności biblioteki; 

4) ustala stan majątkowy biblioteki; 

5) opracowuje listę wydatków na rok kalendarzowy; 

6) przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki; 

7) ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy, dokumentację prac biblioteki, ład 

i porządek w bibliotece; 

8) udziela porad w wyborze książek; 

9) prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek; 

10) informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów; 

11) tworzy przyjazne warunki umożliwiające korzystanie z prasy, książek i Internetu 

w bibliotece; 
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12) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 

13) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia 

u uczniów nawyk czytania i uczenia się; 

14) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną. 

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

1) właściwą obsadę personalną; 

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę; 

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii 

informacyjnej; 

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki; 

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania 

zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu 

uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej; 

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki; 

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza. 

8.  Biblioteka szkolna współpracuje z: 

1) uczniami; 

2) nauczycielami i wychowawcami; 

3) rodzicami; 

4) innymi bibliotekami. 

9.  W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z: 

1) gminą; 

2) władzami lokalnymi; 

3) ośrodkami kultury; 

4) innymi instytucjami. 

 

 

§ 51. 

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami 

ćwiczeniowymi w szkole 

 

1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w 

ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej przyznanych w 

ramach dotacji. 

2. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN 

stanowią własność organu prowadzącego szkołę. 

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów 

edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub 

kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas I- III.IV-VIII. 

4. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia 

ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: 
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1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych 

podręczników do biblioteki szkolnej najpóźniej w dniu przerwania nauki. 

Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu 

prowadzącego; 

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

wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i 

możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich 

podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza 

ocen przekazuje szkole protokół zdawczo- odbiorczy, do której uczeń został 

przyjęty. 

5. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami lub materiałami 

edukacyjnymi (w tym dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych) dyrektor szkoły za zgodą organu 

prowadzącego może wypożyczyć lub przekazać te podręczniki czy materiały 

edukacyjne dyrektorowi, który wystąpi z wnioskiem o ich wypożyczenie czy 

przekazanie (przekazane podręczniki czy materiały stają się własnością organu 

prowadzącego szkołę, której zostały przekazane). 

6. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów 

edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu 

używania. 

 

§ 52. 

Zadania nauczycieli. 

 

1. 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. 

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

zespoły problemowo-zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek 

zespołu. 

4. Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma 

prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

5. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła może zatrudniać 

nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pomocy nauczycielom 

w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia 

i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 

§ 53. 

Prawa nauczyciela. 

 

Nauczyciel ma prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci; 

2) wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób; 
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3) jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy; 

4) rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego; 

5) wynagrodzenia za swoją pracę; 

6) urlopu wypoczynkowego; 

7) dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach; 

8) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów; 

9) pomagania przy wystawieniu oceny zachowania - konsultuje się z wychowawcą 

oddziału który decyduje o ocenie ostatecznej; 

10) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów. 

 

§ 54. 

Obowiązki nauczyciela. 

 

Nauczyciel zobowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 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; 

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; 

6) traktować uczniów z szacunkiem; 

7) dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim; 

8) planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania; 

9) pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, 

warsztatach, studiach podyplomowych; 

10) wykorzystywać różne metody nauczania: 

11) bezstronnie i obiektywnie oceniać uczniów, ujawniać i uzasadniać oceny, 

informować rodziców oceną niedostateczną śródroczną lub roczną z przedmiotu; 

12) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniom tego 

potrzebującym; 

13) prowadzić zindywidualizowaną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach; 

14) dostosowywać wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 

uczeniu się potwierdzone w poradnio specjalistycznej; 

15) wdrażać uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą, stan higieniczny otoczenia 

oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą; 
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16) udzielać pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej, występowania do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o 

udzielenie pomocy; 

17) doskonalić umiejętności dydaktycznych i podnosić poziom wiedzy merytorycznej, 

tworzyć warsztat pracy dydaktycznej, wykonywać pomoce dydaktyczne 

samodzielnie lub przy współudziale uczniów,  dbać o pomoce i sprzęt dydaktyczny; 

18) systematycznie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, terminowo 

dokonywać wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów oraz 

potwierdzać podpisem odbyte zajęcia; 

19) przestrzegać tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych uczniów i 

rodziców, 

20) czynnie i systematycznie brać udział w pracach rady pedagogicznej, realizować jej 

postanowienia i uchwały, brać udział w szkoleniach zgodnie ze szkolnym planem 

WDN; 

21) współpracować z rodzicami; 

22) przestrzegać dyscypliny pracy: aktywnie pełnić wyznaczone dyżury niezwłocznie 

informować pracodawcę o nieobecności w pracy, punktualnie zaczynać i kończyć 

zajęcia; 

23) respektować prawa ucznia; 

24) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów 

stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

25) zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły oraz poprosić o 

podanie celu pobytu na terenie szkoły i zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły; 

26) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących 

znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób 

przebywających na terenie szkoły. 

 

§ 55. 

Zadania wychowawcy. 

 

1. Wychowawca opiekuje się oddziałem. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 

nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 

edukacyjnego. 

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

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia; 

2) przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym; 

3) sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem; 

4) rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału. 

5. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracowanie z nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym, rodzicami. 

6. Wychowawca: 
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1) informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce 

ucznia; 

2) w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt z rodzicami celem 

rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia, określenia konieczności 

podjęcia działań, ustalenia formy pomocy w nauce; 

3) wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia; 

4) udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi. 

7.  Wychowawca oddziału ma prawo do: 

1) korzystania w swej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony 

dyrektora, doświadczonych nauczycieli, pedagoga szkolnego i Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej; 

2) ustanawiania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków; 

3) wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i 

materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek działających w 

szkole. 

8. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności: 

1) prowadzi dziennik lekcyjny; 

2) prowadzi arkusze ocen; 

3) wypisuje świadectwa; 

4) wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły  

5) przestrzega procedur dotyczących absencji ucznia 

9. Szkoła dopuszcza zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co 

do jego pracy. 

10. Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły i wchodzi ona w życie od pierwszego 

dnia danego miesiąca. 

11. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, które nie 

może być wniesione po upływie 14 dni od daty orzeczenia. 

 

§ 56. 

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego. 

 

Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należą w szczególności: 

1) planowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową; 

2) dbanie o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i 

kształcenia dzieci; 

3) dokumentowanie umiejętności i trudności dziecka; 

4) analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; 

5) zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; 

6) zapewnienie zajęć korekcyjnych dla dzieci dotkniętych wadami postawy; 

7) informowanie rodziców o zadaniach realizowanych i planowanych w szkole oraz 

o sytuacji rozwojowej dziecka, jego umiejętnościach i trudnościach; 

8) współpraca z rodzicami przy organizacji imprez przedszkolnych (wycieczek, 

balów, festynów, konkursów). 
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§ 57. 

Pracownicy niepedagogiczni. 

 

1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników 

niepedagogicznych. 

2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. 

 

§ 58. 

Koordynator do spraw bezpieczeństwa. 

 

1. Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa może być: 

1) Nauczyciel; 

2) inny pracownik szkoły, który posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy w szkole i przedszkolach oraz chęć podnoszenia w tym zakresie swojej 

wiedzy. 

2. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy: 

1) szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i 

rodziców; 

2) analiza stanu bezpieczeństwa w szkole i sporządzanie w tym zakresie raportu 

z wnioskami oraz zaleceniami i przedstawianie go radzie pedagogicznej dwa razy 

w roku lub częściej, o ile zachodzi potrzeba; 

3) opracowanie procedur bezpieczeństwa w szkole w stanach zagrożenia i dbanie o 

ich przestrzeganie; 

4) prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora. 

 

 

Rozdział VI 

§ 59. 

Obowiązek szkolny. 

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku 

kalendarzowym w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły 

podstawowej (nie dłużej niż do 18 roku życia). 

2.  Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może odroczyć rozpoczęcie spełniania 

obowiązku szkolnego przez dziecko o jeden rok szkolny. 

3.  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

dyrektor szkoły może odroczyć (na wniosek rodziców) rozpoczęcie spełniania 

obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, nie dłużej niż do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.  

4.  Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić (w drodze decyzji) na spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. 

5.  Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny 

klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na 
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dany rok szkolny z dyrektorem.(za wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych 

intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym). 

6.  Kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie 

szkoły należy do zadań dyrektora. 

7.  W przypadku przyjęcia dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły (spełniającego 

obowiązek szkolny) dyrektor szkoły jest zobowiązany do poinformowania dyrektora 

szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez niego obowiązku 

szkolnego. 

 

§ 60. 

 

 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

2.  W Szkole  organizuje się oddziały przedszkolne, w których realizowany jest 

wychowanie przedszkolne dla dzieci 3-5- letnich. 

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie 

dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 

9 lat. 

 

§ 61. 

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego.  

 

1.  Przyjmowanie dzieci do publicznego oddziału przedszkolnego odbywa się po 

przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego. 

2. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego, decyduje 

dyrektor (za wyjątkiem dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są 

przyjmowane z urzędu). 

3. W sytuacji, gdy przyjęcie dziecka, o którym mowa w ust. 2 będzie wymagało 

przeprowadzenia zmian organizacyjnych szkoły (oddziału przedszkolnego) 

powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

4. Postepowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły 

6. Postepowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych. 

7. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze 

danej gminy. W szkole spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w 

ust. 7 niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria (mające 
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jednakową wartość): 

1)  wielodzietność rodziny kandydata; 

2)  niepełnosprawność kandydata; 

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7)  objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

9.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub gdy po zakończeniu tego etapu przedszkole/ oddział przedszkolny 

dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria 

określone przez organ prowadzący (organ prowadzący określa również dokumenty 

potwierdzające te kryteria). 

10.  Organ określa nie więcej niż 6 kryteriów, przyznając każdemu kryterium określoną 

liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć inną wartość. 

11.  Rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny 

rok szkolny deklarację o kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym oddziale 

przedszkolnym. 

12.  W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym , odpowiedniej 

opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo - wychowawczych rodzic dziecka 

przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, 

stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 

 

§ 62. 

Rekrutacja uczniów do szkoły. 

 

1.  Do klasy pierwszej ośmioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w 

danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a 

także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do 

szkoły. 

2. Do ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się: 

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły; 

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

klasie są wolne miejsca. 

3.  Na wniosek rodziców naukę w szkole może również rozpocząć dziecko, które w danym 

roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli: 

1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub 

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną 

przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną. 

4.  Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły zgodnie z ust. 3 niniejszego 

paragrafu, zwolnione jest z odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 
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5. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego (terminy składania dokumentów) do szkoły określa organ prowadzący. 

6. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się w trybie i na warunkach określonych w 

ustawie prawo oświatowe oraz uchwale Rady Gminy. 

7. Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie szkoły. 

 

§ 63. 

Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego 

typu. 

 

1. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, szkoły niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej czy szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień 

szkoły publicznej tego samego lub innego typu, o jego przyjęciu  decyduje dyrektor 

szkoły.  

2. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej (tego samego lub innego typu) przyjmowany jest do odpowiedniej 

klasy po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której 

uczęszczał (na podstawie kopii arkusza ocen, poświadczonej za zgodność z oryginałem 

prze dyrektora szkoły, z której uczeń przeszedł lub na podstawie zaświadczenia o 

przebiegu nauczania ucznia). 

3. W przypadku przyjmowania ucznia z innego typu szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, można przeprowadzić egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów.  

4. W przypadku gdy uczeń przechodzący do Szkoły ze szkoły publicznej lub 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej innego typu nie realizował (w szkole 

z której przechodzi) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w 

Szkole dyrektor zapewnia temu uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z 

tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego. 

5. Jeśli z powodu rozkładu zajęć lekcyjnych lub innych ważnych przyczyn, nie można 

spełnić warunku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dla ucznia 

przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny z tych zajęć przeprowadzany na podstawie 

przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

6. W sytuacji gdy uczeń zrealizował w szkole, z której przechodzi, obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne i uzyskał pozytywną roczną ocenę kwalifikacyjną, a w oddziale Szkoły  

zajęcia te są lub będą realizowane w tym samym lub węższym zakresie, uczeń ten jest 

zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach. 

7. Jeżeli w oddziale, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego 

uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu 

uczęszczanie w innym oddziale lub grupie na zajęcia z języka obcego nowożytnego, 

którego uczył się w szkole , z której przechodzi, uczeń jest obowiązany: 
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1)  uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której 

przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku 

szkolnego albo: 

2)  kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego 

uczył się w szkole, z której przechodzi, albo: 

3)  uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, 

którego uczył się w szkole, z której przechodzi. 

8.  Dla ucznia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, 

przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z przepisami dotyczącymi oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów. 

9.  Szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo 

do szkoły publicznej tego samego typu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej wydane na podstawie art. 164 ust. 5 ustawy- Prawo oświatowe 

(Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej 

innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1456)). 

 

§ 64. 

Rekrutacja ucznia przybywającego z zagranicy. 

 

1.  Dziecko przybywające z zagranicy przyjmowane jest do oddziału przedszkolnego na 

zasadach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich. 

Jeżeli przyjęcie tego dziecka odbywa się w trakcie roku szkolnego o jego przyjęciu 

decyduje dyrektor. 

2.  Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do klasy I z urzędu jeśli mieszka w 

jej obwodzie,  

3.  W przypadku gdy o przyjęcie do I klasy stara się dziecko mieszkające poza obwodem 

szkoły jest ono przyjmowane jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

4.  Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz 

przyjmowany do: 

1) klas II- VIII, z urzędu, jeśli mieszka w obwodzie szkoły oraz na podstawie 

dokumentów (świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający 

ukończenie szkoły lub ukończenie kolejnego etapu edukacji za granicą lub 

świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą, 

potwierdzający uczęszczanie ucznia do szkoły za granicą i wskazuje klasę lub etap 

edukacji, który uczeń ukończył oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki 

szkolnej tego ucznia, lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej 

tego ucznia złożone przez jego rodzica jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie 

jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu); 

2) oddziału klas II- VIII w przypadku gdy uczeń mieszka poza obwodem szkoły- na 

podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, jeżeli dana szkoła 

dysponuje wolnymi miejscami. 
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5.  Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, o których 

mowa w ust. 4 pkt 1,  zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjęty do 

szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 

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

w razie potrzeby, w obecności nauczyciela/li. 

7.  Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania do szkół i przedszkoli publicznych osób 

przybywających z zagranicy określa Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej 

z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami 

polskimi oraz osób będących polskimi, które pobierały naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

 

Rozdział VII 

§65. 

Prawa i obowiązki przedszkolaków. 

 

1. Dzieci mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych 

i niniejszego statutu, a w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; 

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

4)  poszanowania jego godności osobistej; 

5) poszanowania własności; 

6) akceptacji. 

2. Dzieci mają obowiązek: 

1) nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce; 

2) sprzątać po zabawie miejsce zabawy; 

3) dzielić się zabawkami z rówieśnikami; 

4) szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów; 

5) nie oddalać się od grupy i zachować bezpieczeństwo w szkole, na wycieczce, 

na spacerze, podczas wspólnej zabawy; 

6) przestrzegać zasad higieny osobistej; 

7) zgłaszać niedyspozycje zdrowotne. 

 

 

§66. 

Prawa i obowiązki uczniów. 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu i regulaminu 

szkoły; 

2) dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, Internet); 

3) informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał; 

4) opieki podczas pobytu w szkole; 
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5) ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

6) poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym 

ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, 

społecznej, osobistej ucznia; 

7) wyrażania poglądów, przekonań i opinii; 

8) rozwijania zainteresowań i umiejętności; 

9) korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów 

i olimpiad przedmiotowych; 

10) sprawiedliwej oceny wiedzy; 

11) korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, zbiorów biblioteki szkolnej; 

12) znajomości na bieżąco swoich ocen; 

13) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

14) pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego; 

15) dostosowania warunków pisania  egzaminu ósmoklasisty do potrzeb 

    i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i  

wniosku rodziców; 

16) ochrony danych osobistych (informacje o stanie zdrowia, wynikach testów 

psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, 

status ucznia nietykalności osobistej; 

17) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, 

a w szczególności: 

1) szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach 

szkolnych, bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych); 

2) przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach 

wandalizmu i przemocy w szkole; 

3) brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki 

wynikające z nieobecności; 

4) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni, biblioteki szkolnej, 

sali gimnastycznej, sali komputerowej, świetlicy szkolnej); 

5) nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych; 

6) szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania; 

7) usprawiedliwiać w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych; 

8) dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój (zakaz noszenia ubrań 

wyzywających, niestosownej  biżuterii, obowiązek noszenia obuwia zamiennego); 

9) Na uroczystości szkolne obowiązuje strój galowy. 

3. Uczeń nie może: 

1) używać w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych, urządzeń 

nagrywających, chyba że w celach edukacyjnych za zgodą nauczyciela; 

2) przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych (laptopów, tabletów), chyba że w 

celach edukacyjnych i za zgodą nauczyciela; 

3) opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw; 
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4) Uczniom nie wolno w czasie pobytu w szkole mieć pofarbowanych włosów, 

pomalowanych paznokci oraz makijażu; 

5) Okazywać należny szacunek wszystkim członkom społeczności szkolnej: uczniom, 

nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły; 

6) Przeciwstawiać się przejawom agresji, również agresji słownej; 

7) Być tolerancyjnym wobec przekonań i poglądów innych, również wobec przekonań 

religijnych; 

8) Naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę. 

4. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku przeniesienia go do 

innej szkoły: 

1) w sytuacji bezskuteczności zastosowanych wcześniej wobec niego kar w 

przypadku: 

a) posiadania i sprzedaży na terenie szkoły środków odurzających lub 

psychotropowych, 

b) naruszenia nietykalności cielesnej innych osób (uczniów i nauczycieli), 

c) spożywania na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych, 

alkoholu i przebywania na terenie szkoły pod wpływem tych substancji; 

2) bez konieczności stosowania wcześniej kar przewidzianych w statucie w przypadku 

orzeczenia wobec ucznia prawomocnego wyroku za popełnienie kradzieży i 

rozboju. 

 

§ 67. 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 

 

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

oddziału. 

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

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

pośrednictwem samorządu uczniowskiego. 

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie. 

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego 

ze  wskazaniem właściwego adresata. 

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

rozpatrzenia. 

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

służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego. 

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną  odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia 

sprawy. 

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

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

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

które dekretowano skargę. 

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

 



71 
 

Rozdział VIII 

§68. 

Nagrody. 

 

1. Uczeń Szkoły Podstawowej może otrzymać nagrody za: 

1) wyniki w nauce; 

2) osiągnięcia sportowe, artystyczne; 

3) frekwencję 100%; 

4) udział w życiu szkoły – pracę w Samorządzie Uczniowskim i innych organizacjach 

szkolnych; 

5) reprezentowanie szkoły na zewnątrz; 

6) pomoc innym; 

7) wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

8) prace społeczno – użyteczne; 

9) czytelnictwo. 

2. Nagrody przyznawane są przez wychowawcę klasy, opiekunów organizacji szkolnych, 

Radę Rodziców i dyrektora szkoły oraz na wniosek nauczyciela przedmiotu. 

Przyznający nagrody w razie potrzeby konsultuje się z nauczycielami uczącymi danego 

ucznia. 

3. Przewidziane są następujące formy nagród: 

1) świadectwo z wyróżnieniem; 

2) podwyższenie oceny zachowania na wniosek nauczyciela przedmiotu, samorządu 

klasowego bądź dyrektora szkoły; 

3) nagroda pieniężna za osiągnięcia naukowe oraz sportowe, na koniec roku szkolnego 

fundowane przez Wójta Gminy Trzebielino oraz Radę Gminy; 

4) nagroda książkowa lub rzeczowa; 

5) dyplom; 

6) pochwała ustna wychowawcy na forum klasy; 

7) pochwała ustna dyrektora na forum klasy lub szkoły; 

8) list pochwalny wychowawcy klasy do rodziców wyróżnionego ucznia; 

9) list gratulacyjny, wręczany przez dyrektora szkoły rodzicom wyróżnionego ucznia 

na forum szkoły; 

10) podziękowania dla rodziców podczas spotkań z rodzicami. 

4. Ustalenia dodatkowe: 

1) o fakcie przyznania nagrody wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców; 

2) nagrody rzeczowe są finansowane z budżetu Rady Rodziców lub z funduszy 

przekazanych przez sponsorów i wręczane uczniowi na forum szkoły. 

 

§ 69. 

 

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej uczniowi nagrody. 

1.  Uczniowie, rodzice, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą wnieść w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przyznanej uczniowi nagrody, bezpośrednio do dyrektora 

szkoły w terminie 7 dni od dnia jej przyznania.  
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2.  Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, przewodniczącym Samorządu 

Szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie 

przedstawicielami Rady Pedagogicznej rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 14 dni i 

podejmuje decyzję dotyczącą prawidłowości jej przyznania. 

3.  Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 

4.  O podjętej decyzji dyrektor informuje pisemnie osobę wnoszącą zastrzeżenia oraz 

ucznia nagrodzonego. 

 

§ 70. 

Kary. 

 

1. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za: 

1) stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły; 

2) dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego; 

3) dokonanie kradzieży; 

4) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających, oraz palenia papierosów; 

5) wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły. 

2. O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy, pedagog szkolny, dyrektor szkoły, rada 

pedagogiczna. 

3. Kara może być udzielona w formie: 

1) upomnienia wychowawcy; 

2) upomnienia dyrektora szkoły; 

3) nagany; 

4) obniżenia oceny zachowania o jeden stopień; 

5) zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

6) zakaz uczestnictwa w niektórych imprezach szkolnych np. dyskotekach szkolnych i 

wycieczkach; 

7) zawieszenie przez wychowawcę klasy, prezydium Samorządu Uczniowskiego lub 

dyrektora szkoły w pełnieniu funkcji społecznych lub zakaz uczestnictwa w 

zajęciach pozalekcyjnych; 

8) zawieszenia w prawach ucznia; 

9) skreślenia z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły 

w przypadku prawomocnego stwierdzenia popełnienia czynu karalnego (kradzież, 

rozbój). 

4. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły. Wniosek do kuratora zostaje skierowany, gdy po wyczerpaniu wszystkich 

możliwych działań wychowawczych uczeń nadal: 

1)  notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły; 

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

3)  wchodzi w konflikt z prawem;  

4)  świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze; 

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

pozostałych uczniów; 

6)  dokonuje kradzieży; 
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7)  demoralizuje innych uczniów; 

8)  umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;  

9)  jest agresywny- dokonuje pobić i włamań; 

10)  używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i 

dorosłych; 

11)  nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego. 

5. Za zniszczone mienie szkolne przez ucznia odpowiada finansowo rodzic. 

6. W przypadku korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego w czasie lekcji nauczyciel zabiera telefon lub inne urządzenie 

elektroniczne i po jego odbiór zgłasza się rodzic dziecka. 

7.  Uczennica, która 3 razy otrzyma pisemną uwagę dotyczącą nieodpowiedniego stroju, 

stosowania makijażu, malowania paznokci oraz włosów, noszenia ekstrawaganckiej 

biżuterii w czasie zajęć lekcyjnych będzie miała obniżone sprawowanie. Chłopcy nie 

mogą mieć przebitych uszu i nosić kolczyków. Ponadto dziewczęta nie mogą nosić 

kolczyków w innych częściach ciała niż uszy. 

8.   Możliwe jest też udzielenie decyzją Rady Pedagogicznej kary zbiorowej dla całej         

klasy lub szkoły przez zawieszenie w udziale w dyskotekach, zabawach klasowych i 

szkolnych, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę za 

nieprzestrzeganie postanowień Statutu szkoły i nieprzestrzeganie obowiązków ucznia. 

9.  Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub 

samorząd uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek 

ten jest dla dyrektora szkoły wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w 

terminie 7-miu dni. 

10.  O udzielonych karach regulaminowych szkoła powiadamia rodziców w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni; 

11.  Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, nie dłuższy niż 3 miesiące, 

jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, samorządu uczniowskiego, rady 

rodziców czy rady pedagogicznej. 

12.  Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie 

czasu ( 6-miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów szkoły uznać 

karę za niebyłą.  

 

 

Rozdział IX 

§ 71. 

Współpraca z rodzicami. 

 

 

1.  Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się ze statutem szkoły, wymaganiami edukacyjnymi, szkolnym 

zestawem      programów i podręczników; 

2) uzyskanie pełnej i obiektywnej informacji o sytuacji szkolnej swojego dziecka; 

3) uzyskanie porad i wskazówek psychologa i pedagoga; 

4) wnoszenia inicjatyw wzbogacających pracę szkoły; 
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5) wyrażania swojej opinii o szkole 

2.  Rodzice mają obowiązek: 

1) dopilnowanie systematycznego uczęszczania swojego dziecka do szkoły; 

2) usprawiedliwiania w ustalonym terminie nieobecności ucznia na zajęciach 

szkolnych,  a w przypadku złego samopoczucia, choroby ucznia na zajęciach 

odebrać ucznia osobiście lub wyznaczyć upoważnieniem pisemnym do odbioru 

ucznia inną  osobę; 

3) bieżącego analizowania postępów w nauce swojego dziecka; 

4) udziału w zebraniach i spotkaniach klasowych organizowanych przez szkołę. 

 

§ 72. 

 

1.  Harmonogram  zebrań z rodzicami zawarty jest w nadzorze pedagogicznym. 

2.  Miejscem udzielania informacji o uczniu jest szkoła. 

3.  Nie udziela się informacji podczas dyżurów nauczycielskich oraz telefonicznie. 

4.  W przypadku utrudnionego kontaktu wychowawcy z rodzicami wszczynana jest 

odpowiednia procedura. 

 

 

Rozdział X 

§ 73. 

 

1.  W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności 

organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

2.  Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których 

mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców. 

 

§ 74. 

 

1.  W Szkole Podstawowej działa „Szkolny Klub Wolontariatu” zwany „SKW”. 

2.  SKW  jest kołem zainteresowań, którego ideą jest niesienie pomocy innym. 

3.  Cele i założenia: 

1)  zapoznanie uczniów z ideą działania wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych 

do czynnej, świadomej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym; 

2) kształtowanie postaw prospołecznych; 

3)  kształtowanie umiejętności pracy w zespole; 

4)  uwrażliwienie na potrzeby, cierpienie i samotność innych; 

5)  działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej; 

6)  wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

4.  SKW spełnia swoją misję poprzez: 
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1)  pomoc kolegom w nauce bądź odrabianiu zadań domowych; 

2)  pomoc osobom starszym i samotnym w robieniu zakupów; 

3)  zbiórki zabawek dla dzieci z domów dziecka w czasie przedświątecznym lub z 

okazji Dnia Dziecka; 

4)  zbieranie nakrętek koniecznych do zakupu wózków inwalidzkich dla osób 

niepełnosprawnym; 

5)  zaangażowanie uczniów w ogólnopolską akcję „Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy” oraz zbiórkę pieniędzy przez wolontariuszy; 

6)  zbiórkę makulatury przez wolontariuszy w szkole; 

7)  dokarmianie ptaków w okresie zimowym; 

5.  Nagradzanie wolontariuszy: 

1) pochwała wychowawcy na forum klasy; 

2) pochwała Dyrektora na forum szkoły; 

3) dyplom; 

4) list gratulacyjny do rodziców 

6.  Szczegółową organizację wolontariatu określa Regulamin SKW. 

 

§ 75. 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Szkoła używa następujących pieczęci  - załącznik ,, Pieczęcie szkoły” 

1) dużej, okrągłej z godłem państwa pośrodku; 

2) adresowej, nagłówkowej z nazwą i adresem szkoły; 

3) małej, okrągłej z godłem państwa pośrodku; 

4) imiennej dyrektora szkoły. 

2. Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

3. Do ceremoniału szkolnego należy: 

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) uroczyste akademie z pocztem sztandarowym; 

3) ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na ucznia, złożenie przyrzeczenia, 

wręczenie legitymacji szkolnych, przygotowanie programu artystycznego; 

4) zakończenie roku szkolnego z wręczeniem nagród i dyplomów najlepszym 

uczniom, pisemnych podziękowań rodzicom wyróżniającym się w pracy na rzecz 

szkoły lub klasy. 

4. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują 

odrębne przepisy. 

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, zgodnie z przepisami w sprawie 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

6. Szkoła może posiadać monitoring wizyjny. 

7. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

8. Statut jest umieszczony u pedagoga , w bibliotece szkolnej oraz zamieszczony na 

stronie internetowej szkoły. 

9. Wnioski o zmianę statutu może składać dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły. 
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10. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie prawa wewnątrzszkolne 

muszą być z nim zgodne. 

11. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

12. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


