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Wybrane podstawy prawne 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017r. poz. 59 ze zm.). 

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

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

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943 ze zm.). 

4. Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 r. poz. 1189 ze zm.). 

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

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 

poz.649 z 2017r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 lutego 2017r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 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). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.                      

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz.1611). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 2017r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1534). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej                           

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

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

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

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie 

prowadzenia dokumentacji (Dz. U. 2017r., poz. 1646). 

12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr  2016/679                   

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                      

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – wejście w życie 25 maja 2018 r. 
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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Ilekroć w dalszych przepisach statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich 

w Imielinie; 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1; 

3) kuratorze – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty; 

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole, o której 

mowa w pkt 1; 

5) oddziale – należy przez to rozumieć oddział szkoły, o której mowa w pkt 1; 

6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego 

Kuratora Oświaty; 

7) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Imielin; 

8) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Imielin; 

9) podstawie programowej – należy przez to rozumieć podstawę programową 

kształcenia ogólnego; 

10) pracownikach – należy przez to rozumieć nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych zatrudnionych w szkole, o której mowa w pkt 1; 

11) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły,  

o której mowa w pkt 1; 

12) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły, o której mowa 

w pkt 1; 

13) radzie szkoły – należy przez to rozumieć Radę Szkoły, jeżeli zostanie powołana; 

14) rodzicach – należy przez to rozumieć jednego z rodziców (opiekunów prawnych) 

ucznia szkoły, o której mowa w pkt 1; 

15) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły, o której mowa w pkt 1; 

16) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt 1; 

17) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo 

oświatowe. 

 

§ 2 

 

1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich  

w Imielinie. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich jest ośmioletnią publiczną szkołą 

podstawową. 

3. W szkole prowadzone są klasy gimnazjalne - w roku szkolnym 2017/2018 klasy II               

i III, w roku szkolnym 2018/2019 klasa III. 
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4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina/Miasto Imielin. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty 

w Katowicach. 

6. Siedziba szkoły mieści się w Imielinie przy ul. Sapety 8. 

7. Szkoła działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. 

8. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu miasta. 

9. Szkoła uzyskane wpływy odprowadza na rachunki bankowe Urzędu Miasta Imielin. 

 

§ 3 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. Pełne brzmienie 

pieczęci: 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 

im. Powstańców Śląskich 

w Imielinie 

ul. W. Sapety 8, 41-407 Imielin 

tel./fax 32 225 60 54 

 

2. Na pieczęciach szkoły może być używany skrót nazwy,  

w brzmieniu: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Imielinie 

 

§4 

 

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły. 

Sposoby ich wykonywania 

 

§5 

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone i wynikające z przepisów prawa,  

z uwzględnieniem  optymalnych  warunków  rozwoju ucznia,  zasad  bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, a w szczególności: 

1) szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie prawo 

oświatowe; 

2) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; zapewnia 

możliwość nauki religii oraz etyki; 

3) dba o zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

4) umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie 

zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 
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5) udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

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

losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie; 

7) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

8) promuje zdrowy styl życia. 

2. Szczegółowymi celami szkoły są: 

1) wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauki na wyższych 

szczeblach edukacji; 

2) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację

 świadomą; 

3) przygotowanie ucznia do podejmowania zadań wymagających systematycznego 

wysiłku intelektualnego i fizycznego, wdrażanie ich do przejmowania 

odpowiedzialności za własne zdrowie, rozwój i proces uczenia się; 

4) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego 

zdolności twórczych; 

5) kształtowanie systemu wartości opartego o: dobro, prawdę, sprawiedliwość, 

uczciwość, poczucie odpowiedzialności, miłość do Ojczyzny, szacunek do pracy, 

tolerancję oraz wrażliwość na innych. 

3. Do zadań szkoły należy: 

1) tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków nauki poprzez uwzględnianie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych; 

2) stosowanie efektywnych metod pracy, dostosowanych do wieku i naturalnej 

aktywności uczniów; 

3) umożliwienie uczniom poznawania świata w jego jedności i złożoności, wspomaganie 

samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do 

dalszej edukacji; 

4) dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania; 

5) stałe podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły poprzez: 

a) systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów w badaniach zewnętrznych  

i wewnętrznych, udział w konkursach; 

b) monitorowanie i analizowanie poziomi efektywności pracy szkoły  

w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania; 

c) współpracę z rodzicami uczniów, badanie ich opinii i oczekiwań; 

6) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

 

§6 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. O udziale ucznia w zajęciach, o których mowa w ust. 1, decyduje rodzic składając  
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pisemne oświadczenie, które jest ważne przez cały okres nauki ucznia, o ile rodzic nie 

dokona jego zmiany. 

3. Uczniowie nie uczęszczający na zajęcia religii i etyki są objęci, zgodnie z deklaracją 

ucznia, zajęciami opiekuńczymi w świetlicy, bibliotece szkolnej lub zwalniani przez 

rodziców, o ile jest to pierwsza lub ostatnia lekcja. 

 

§7 

 

1. W szkole udzielana jest uczniowi pomoc psychologiczno – pedagogiczna polegająca 

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) ze szczególnych uzdolnień, 

4) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

5) z zaburzeń komunikacji językowej, 

6) z choroby przewlekłej, 

7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

8) z niepowodzeń edukacyjnych, 

9) z zaniedbań środowiskowych, 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

2. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest: 

1) wspieranie potencjału rozwojowego uczniów; 

2) stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły 

oraz w środowisku społecznym. 

3. Cele wymienione w ust. 2 nauczyciele i specjaliści realizują poprzez wykonywanie 

zadań określonych przepisami prawa, a w szczególności poprzez: 

1) uczestnictwo w procesie diagnostycznym ucznia; 

2) realizację w trakcie pracy z uczniem zaleceń z opinii wydawanych przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz dostosowanie realizowanego 

programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) poprzez analizę efektywności udzielanej uczniowi pomocy; 

4) współpracując z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami i instytucjami  

w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

4. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane są przez 

nauczycieli uczących i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami, tworzących 

zespół nauczycieli wchodzących w skład zespołu wychowawczego. 
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5. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest: 

1) w trakcie bieżącej pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych i poza nimi, 

stosownie do rozpoznawanych potrzeb w formie i wymiarze uwzględnionym 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla 

ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

      2)  w formie zajęć doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII związanych 

            z  wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów danego oddziału koordynuje 

wychowawca klasy, a w szczególności: 

1) informuje nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem; 

2) planuje i koordynuje udzielaną pomoc w ramach zintegrowanych działań 

nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

7. Pracą zespołu, określonego w ust. 4 kieruje przewodniczący powołany przez 

dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami. 

1) w pierwszej kolejności rozpatrywana jest kandydatura wychowawcy klasy. 

2) ze względu na charakter oferowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

przewodniczącym zespołu może być specjalista z danej dziedziny lub inny 

nauczyciel posiadający kwalifikacje w tym zakresie. 

8. W ramach działań na rzecz podnoszenia jakości udzielanej w szkole pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dyrektor określa sposób monitorowania i analizowania 

udzielanej w szkole pomocy. 

9. Warunki organizowania kształcenia i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym określają 

odrębne przepisy, na podstawie których szkoła zapewnia: 

1) realizację zaleceń z orzeczeń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

2) właściwe warunki do nauki, w tym środki dydaktyczne; 

3) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym poprzez działania 

wychowawcze prowadzone przez wychowawcę oddziału, uczących nauczycieli 

i specjalistów pracujących z uczniem. 

 

§ 8 

 

1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży na podstawie 

odrębnych przepisów. 

2. Szkoła bierze udział w postępowaniu diagnostycznym i postdiagnostycznym 

uczniów, prowadzonym przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne,  

w szczególności poprzez: 

a) udział nauczycieli we wspólnej ocenie funkcjonowania uczniów; 

b) formułowanie i przekazywanie oceny efektów działań prowadzonych w szkole; 

c) planowanie dalszych działań. 
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§ 9 

1. W ramach środków finansowych określonych przez organ prowadzący szkoła 

organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów. 

2. W pierwszej kolejności organizowane są zajęcia wynikające z potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz ich zainteresowań. 

3. Uczeń uczestniczy w zajęciach, o których mowa w ust.1 i ust.2 za zgodą rodziców. 

4. Na terenie szkoły mogą być organizowane odpłatne zajęcia dodatkowe. Zasady 

udziału w tych zajęciach określają odrębne umowy. 

 

§ 10 

 

1. Szkoła realizuje Program wychowawczo-profilaktyczny uchwalony przez radę 

rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

2. Przewodniczący organów, o których mowa w ust. 1, delegują do 15 maja, każdego 

roku szkolnego, swoich przedstawicieli (w liczbie nie mniej niż po 3 osoby) do pracy 

zespołu projektującego założenia i program wychowawczo-profilaktyczny na 

następny rok szkolny. 

3. Członkowie zespołu, o którym mowa w ust. 2, wybierają przewodniczącego spośród 

swojego składu i ustalają harmonogram prac, zawierający w szczególności: 

1) uwzględnienie wyników diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

środowiska szkolnego; 

2) wymagany przepisami czas na uchwalenie programu – do 30 września 

bieżącego roku szkolnego; 

3) terminy wynikające z wyboru Rady Rodziców na pierwszym zebraniu 

rodziców w danym roku szkolnym. 

4. Członkowie zespołu są obowiązani do przekazywania propozycji zespołu właściwym 

organom szkoły oraz do zasięgnięcia ich opinii w przedmiotowej sprawie. 

5. Porozumienie w sprawie ustaleń w zakresie programu wychowawczo – 

profilaktycznego jest potwierdzone na piśmie i zawiera: 

1) datę i zakres porozumienia; 

2) podpisy członków zespołu, o którym mowa w ust. 2; 

3) podpisy przewodniczących organów. 

      6. Program  w  zakresie  wychowawczym  obejmuje  wszystkie  treści  i  działania   

           o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli. 

7. Program w zakresie profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb środowiska szkolnego, obejmuje wszystkie treści i działania  

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

      8.  Program, o którym mowa w ust. 1 i w ust.6-7, uwzględnia możliwe do zapewnienia            

i optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji          

i ochrony zdrowia. 

       9. Projekt  programu  wychowawczo-profilaktycznego  dyrektor  szkoły  przestawia  SU 

w celu zasięgnięcia opinii uczniów. 

10.  Projekt programu wychowawczo-profilaktycznego organy przyjmują w formie  
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 uchwał, a program wychowawczo-profilaktyczny uchwałą rady rodziców. 

11. Program wychowawczo-profilaktyczny zawiera w szczególności: cele, zadania 

             i sposoby ich realizacji przez wskazane w nim osoby. 

      12.  Program wychowawczo-profilaktyczny jest podstawą do opracowania programów 

wychowawczych dla każdego oddziału. 

13. Programy, o których mowa w ust. 12, zawierają w szczególności: 

1) zadania wychowawczo-profilaktyczne na dany rok szkolny; 

2) tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy; 

3) treści wychowawczo-profilaktyczne realizowane przez nauczycieli 

poszczególnych zajęć edukacyjnych zgodnie z podstawą programową; 

4) ważniejsze wydarzenia w życiu klasy; 

5) potrzeby uczniów danej klasy. 

 14. Programy, o których mowa w ust. 12, są realizowane po uzgodnieniu z rodzicami 

uczniów. 

 15. Nauczanie i wychowanie są nieodłączne i wszyscy nauczyciele wykorzystują 

potencjał wychowawczy zajęć edukacyjnych poprzez: 

1) tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się; 

2) kształtując relacje między uczniami oraz między uczniem i nauczycielem 

oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu; 

3) stosując nowoczesne strategie wychowawcze z uwzględnieniem własnej postawy. 

 

§ 10a 

 

1.  Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego jest elementem procesu 

dydaktyczno - wychowawczego szkoły. 

2. Zajęcia doradztwa zawodowego, stanowią system działań podejmowanych  w celu 

prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi edukacji i do wyboru 

zawodu poprzez kształcenie umiejętności określania własnych predyspozycji, cech 

osobowości, zainteresowań, talentów, mocnych i słabych stron oraz umiejętności. 

3.  Zajęcia są realizowane w oparciu o program realizacji wewnątrzszkolnego doradztwa 

zawodowego, który jest opracowywany na każdy rok szkolny. 

 

§ 10b 

 

1. Celami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest: 

1) przygotowanie uczniów do trafnego i świadomego wyboru dalszej drogi 

kształcenia i zawodu; 

2) przekazanie rodzicom uczniów informacji na temat umiejętności, wiedzy i cech 

osobowości w obszarze predyspozycji do wykonywania przez ich dziecko 

określonych zawodów. 
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§ 10c 

 

1. Realizatorami doradztwa zawodowego w szkole są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) doradca zawodowy; 

3) pracownicy związani z procesem dydaktycznym i wychowawczym w szkole. 

2. Do zadań dyrektora należy: 

1) zatwierdzenie i dopuszczenie do realizacji w szkole, do 30 września każdego roku 

szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, programu realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowanego zgodnie                      

z odrębnymi przepisami; 

2) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego. 

3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) diagnozowanie potrzeb uczniów w obszarze związanym z wyborem zawodu; 

2) prowadzenie zajęć doradztwa zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami programu realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 

4) koordynacja realizacji programu, o którym mowa w  § 10a ust. 3; 

5) wspieranie nauczycieli w zakresie realizacji działań określonych w programie,                     

o którym mowa w § 10a ust.3; 

6) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych we współpracy                 

z nauczycielem bibliotekarzem. 

 

§ 10d 

 

1. W klasach I-VI doradztwo zawodowe realizowane jest w formie zajęć, które mają na celu: 

1) kształtowanie pozytywnych postaw wobec edukacji i pracy; 

2) rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

3) zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami. 

2. W klasach I-VI doradztwo zawodowe jest realizowane: 

1) w trakcie bieżącej pracy z uczniami w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

poprzez uwzględnianie tematyki prozawodowej podczas realizacji treści przewidzianych 

w podstawie programowej, w szczególności podczas godzin z wychowawcą; 

2) przez zintegrowane działania w obszarze dydaktycznym i opiekuńczo-wychowawczym 

przewidziane w opracowanym na każdy rok szkolny programie realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 
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§ 10e 

 

1.  W klasach VII i VIII doradztwo zawodowe jest realizowane w formie: 

1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, których treści programowe i wymiar 

godzin określają odrębne przepisy; 

2) zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) zajęć z wychowawcą; 

4) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym; 

5) indywidualnych lub grupowych wizyt w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe; 

6) innych działań ujętych w programie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 

zawodowego. 

 

§ 10f 

 

1.  Przy realizacji doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z: 

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

2) organizacjami pozarządowymi w kontekście poznawania różnych zawodów; 

3) innymi szkołami w obszarze wymiany doświadczeń i aktywności związanych  

z działaniami prozawodowymi; 

4) przedsiębiorcami i pracodawcami poprzez spotkania dotyczące poznawania specyfiki 

poszczególnych zawodów; 

5) placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie podnoszenia kompetencji o obszarze 

doradztwa zawodowego. 

 

Rozdział 3 

Organy szkoły 

 

§ 11 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Do wydawania aktów prawa na podstawie upoważnień ustawowych na terenie szkoły 

uprawnione są organy: 

1) Rada szkoły, jeśli zostanie powołana; 

2) Rada Pedagogiczna; 
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3) Dyrektor szkoły. 

3. Aktami prawnymi w szkole są: 

1) Uchwały organów kolegialnych; 

2) Zarządzenia Dyrektora; 

3) Akty administracyjne. 

 

§ 12 

 

Dyrektor szkoły 

1. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu zgodnie  

z odrębnymi przepisami powierzono stanowisko dyrektora. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, 

pracowników niebędących nauczycielami. 

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z innymi organami 

szkoły w zakresie i formie określonej odrębnymi przepisami oraz postanowieniami 

niniejszego statutu. 

4. Dyrektor szkoły: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  

w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) w zakresie określonym odrębnymi przepisami sprawuje opiekę nad uczniami oraz 

stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez 

działania prozdrowotne; 

4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

5) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów 

przeprowadzanych w szkole; 

6) przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły; 

7) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący; 

8) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji; 

9) odpowiada za wykonywanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organy 

nadzorujące szkołę; 

10) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 

11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia; 

12) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszom, 

stowarzyszeniom i innym organizacjom, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza; 

13) zawiera umowy z wolontariuszami na wykonywanie zadań statutowych szkoły,  

z wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym; 

14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności ustala  
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Szkolny Zestaw Programów Nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

15) jest Administratorem Danych Osobowych, który sprawuje nadzór nad 

przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych oraz stwarza warunki 

umożliwiające sprawne działania systemu ochrony danych osobowych; 

16) powołuje Inspektora Danych Osobowych; 

17) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o  ochronie danych osobowych 

poprzez Inspektora Danych Osobowych, który podlega bezpośrednio 

Administratorowi Danych Osobowych. 

5. Kompetencje Dyrektora określają odrębne przepisy, a w szczególności art. 

68 ustawy - Prawo oświatowe. 

 

§ 13 

 

1. W roku szkolnym, w którym szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się 

stanowisko wicedyrektora. 

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe 

stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

3. Powierzenia tych stanowisk oraz odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej, z zachowaniem 

procedur określonych odrębnymi przepisami. 

4. Wicedyrektor szkoły przejmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły,  

a w szczególności: 

1) zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole; 

2) przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, 

zgodnie z poleceniami dyrektora; 

3) prowadzi czynności związane bieżącą działalnością szkoły. 

5. Szczegółowy zakres uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektora i osób 

zajmujących inne stanowiska kierownicze określa dyrektor. 

 

§ 14 

 

Rada pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, składającym się ze wszystkich 

nauczycieli zatrudnionych w szkole, niezależnie od wymiaru zatrudnienia. 

2. Przedmiotem pracy rady pedagogicznej są działania wynikające z jej uprawnień  

i kompetencji określonych w ustawie Prawo oświatowe i wydawanych aktów 

wykonawczych. 

3. Rada pedagogiczna realizuje swoje kompetencje w formie uchwał: 

1) uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących są aktami prawa; 

2) uchwały  podjęte  w  ramach  kompetencji  opiniodawczych,  wyrażania  zgody, 

wnioskowania, ustalenia, postanowienia, porozumienia lub wyboru są uchwałami 

zwykłymi; 
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3) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

4. 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. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

6. Kompetencje rady pedagogicznej obejmują w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę 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 szkoły; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

6) przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian oraz przedstawianie ich do 

uchwalenia radzie rodziców szkoły. 

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

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

2) projekt planu finansowego szkoły; 

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 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

§ 15 

 

Rada rodziców 

 

1. Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców: 

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

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału  

z zachowaniem zasady, że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

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

szkolnym. 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 

z postanowieniami niniejszego statutu i winien zawierać w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz rady 

rodziców szkoły. 

5. Kompetencje rady rodziców określają odrębne przepisy. Rada 

rodziców w szczególności: 
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1) może występować do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu 

prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

2) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną Program wychowawczo-

profilaktyczny; 

3) opiniuje projekt planu finansowego opracowany przez dyrektora szkoły; 

4) wyraża opinię w sprawie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu 

zawodowego przed dokonaniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego za 

okres stażu; 

5) opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach; 

6) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną 

organizację; 

7)    w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala wzór jednolitego stroju szkolnego. 

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

fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady gromadzenia  

i wydatkowania środków określa regulamin, o którym mowa w ust.4. 

 

§ 16 

 

Samorząd uczniowski 

 

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 

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

ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym. Organy 

samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Regulamin samorządu, o którym mowa w ust.3 nie może być sprzeczny z niniejszym 

statutem. 

5. 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 zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

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

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań; 

4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, prowadzenia tablicy ogłoszeń; 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 

proekologicznej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 

6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
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6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Dyrektor szkoły i nauczyciele, w szczególności wychowawcy klas, umożliwiają uczniom 

udział w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym. 

8. Udział uczniów w działalności charytatywnej wymaga zgody rodziców ucznia i opieki 

nauczyciela. 

 

§ 17 

 

Zasady współpracy między organami szkoły oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi 

 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowego wykonywania zadań w zakresie 

swoich kompetencji oraz tworzenia prawidłowych warunków funkcjonowania szkoły oraz 

nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. 

2. Warunki współdziałania organów szkoły: 

1) Organy szkoły planują swoją działalność na dany rok szkolny i informują się 

nawzajem o planach działania, nie później niż do 10 października, na spotkaniu 

zorganizowanym przez dyrektora szkoły. 

2) Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może 

włączyć się w działania, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, 

nie naruszając kompetencji organów. 

3) Organy szkoły, za pośrednictwem przewodniczących organów, mogą zapraszać na 

swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

4) Przewodniczący organów informują się nawzajem, w formie pisemnej,  

o projektach zmian i zmianach w uchwalonych regulaminach ich działania. 

5) Uchwały organów szkoły, prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji, są 

podawane do ogólnej wiadomości w formie pisemnej i w formie elektronicznej  

w następujący sposób: 

a) w formie pisemnej uchwały przekazywane są dyrektorowi, 

b) na stronie internetowej szkoły, 

c) na tablicy ogłoszeń. 

6) Podsumowanie pracy organów szkoły odbywa się na ostatnim zebraniu rady 

pedagogicznej w danym roku szkolnym. 

3. Spory między dyrektorem a radą pedagogiczną rozwiązuje się w trakcie zebrań rady 

pedagogicznej zwoływanych z inicjatywy dyrektora lub na wniosek rady pedagogicznej – 

w ciągu 14 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku. 

1) W przypadku nierozstrzygnięcia sporu dyrektor zwołuje zebranie rady pedagogicznej 

z udziałem przedstawicieli organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny w celu rozwiązania sporu. 

4. W przypadku sporu między innymi organami niż wymienione w ust.3 do rozwiązania 

sporu powołuje się zespół w składzie: 
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1) przewodniczący organów szkoły; 

2) po dwóch przedstawicieli każdego z organów, wyłonionych przez uprawniony organ. 

5. Czas pracy zespołu nie może przekroczyć 14 dni roboczych. 

6. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech  

 

kolejnych zebrań zespół podejmuje decyzję w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów. 

7. Zebranie zespołu jest prawomocne, o ile uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych 

członków. 

8. Członkowie zespołu na pierwszym zebraniu wybierają spośród siebie przewodniczącego 

prowadzącego zebranie i protokolanta. Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący 

organów. 

9. Wyniki pracy zespołu są jawne dla wszystkich organów szkoły. 

10. Spory wewnętrzne między członkami organów szkoły w sposób polubowny załatwiają 

przewodniczący organów. 

 

§ 18 

 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły: 

1. W szkole zatrudniani są nauczyciele oraz, na stanowiskach samorządowych, 

pracownicy administracji i obsługi. 

a. kwalifikacje, zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych 

pracowników określają odrębne przepisy. 

2. Pracowników niebędących nauczycielami zatrudnia się na stanowiskach: 

1) sekretarz szkoły, 

2) sekretarka, 

3) intendentka, 

4) kucharz, 

5) pomoc kuchenna, 

6) sprzątaczki, 

7) woźny, 

8) konserwator. 

3. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego 

działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

4. Zadaniem pracowników na stanowiskach nauczycieli jest zapewnienie i zabezpieczenie 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych szkoły. 

5. Szczegółowe czynności pracowników, o których mowa w ust. 1, określa dyrektor. 

6. Pracownicy w swojej pracy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, w tym 

w zakresie przestrzegania przepisów bhp, oraz w zakresie ochrony danych osobowych 

określonych odrębnymi przepisami. 

 

§ 19 

1. Nauczyciele i pracownicy niebędący nauczycielami są obowiązani: 
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1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem, określane 

przez dyrektora w przydziale czynności; 

2) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, moralną postawę 

obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej uczniów; 

3) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

      demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras                                       

             i światopoglądów; 

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka; 

6) dążyć do pełni swojego rozwoju osobistego; 

7) przestrzegać przepisów prawa, w tym statutu szkoły. 

2.  W zakresie ochrony danych osobowych do obowiązków pracowników niebędących 

nauczycielami należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych 

upoważnień, zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych. 

 

§ 20 

 

Zadania, prawa, obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli 

 

1. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) przedstawienie dyrektorowi wybranego programu nauczania i po dopuszczeniu 

programu do użytku w szkole, realizacja i dążenie do osiągnięcia w stopniu 

maksymalnym określonych celów; 

2) dostosowanie wybranego programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, dla 

których jest przeznaczony oraz dla uczniów objętych dostosowaniem na podstawie 

odrębnych przepisów; 

3) realizacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego i innych zadań, 

wynikających z dokumentów programowych szkoły; 

4) dążenie do pełnej realizacji wymagań wobec szkół określonych odrębnymi przepisami 

poprzez: 

a) tworzenie właściwej atmosfery podczas zajęć z uczniami, która będzie 

sprzyjać procesowi uczenia się i nauczania; 

b) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju 

psychofizycznego uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań; 

c)  bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich 

uczniów; 

d) sumienna realizacja powierzonych czynności dodatkowych w ramach 

otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego, w tym w formie zajęć z uczniami, 

zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów i odrębnymi przepisami; 

e)  terminowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji przebiegu nauczania,  
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wychowania i opieki określonej odrębnymi przepisami; 

f) dbałość o sprzęt szkolny oraz dążenie do wzbogacania i unowocześniania 

warsztatu metodycznego; 

g) współpracę z rodzicami uczniów, z innymi pracownikami szkoły oraz instytucjami  

wspierającymi w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych szkoły; 

h) doskonalenie umiejętności merytorycznych, metodycznych i wychowawczych, 

zwłaszcza w ramach doskonalenia wewnątrzszkolnego. 

2.   W zakresie ochrony danych osobowych do obowiązków  nauczycieli należy 

przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie  

z decyzją Dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją 

zabezpieczania danych osobowych szkoły w formie zapisów elektronicznych, jak  

i tradycyjnych oraz udostępniania danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach 

przepisów prawa. 

3. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru lub opracowania programu nauczania i przedstawienia go dyrektorowi szkoły 

w celu dopuszczenia do użytku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) wyboru podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz 

pomocy dydaktycznych, uwzględniając ich przydatność w realizacji programu 

nauczania oraz zainteresowania i możliwości uczniów zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

3) swobody stosowania takich metod pracy z uczniem w zakresie realizacji programu 

nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki 

pedagogiczne; 

4) poszanowania jego godności przez dyrektora, innych nauczycieli pracowników 

szkoły, uczniów i ich rodziców; 

5) otrzymywania informacji dotyczących zmian w organizacji pracy szkoły  

z odpowiednim wyprzedzeniem; 

6) otrzymywania pomocy naukowych i wsparcia metodycznego w celu sprawnego 

prowadzenia zajęć z uczniami; 

7) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla uczniów zgodnie  

z postanowieniami statutu; 

4. W przypadku wystąpienia sporu/konfliktu między nauczycielem a uczniem lub jego 

rodzicami, nauczyciel ma prawo zwrócić się do dyrektora o jego rozstrzygnięcie. 

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym 

szkołę za: 

1) poziom oddziaływań oraz wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami; 

2) nauczyciel odpowiada służbowo przed władzami szkoły oraz cywilnie lub karnie za: 

a) tragiczne skutki wynikłe  z zawinionego braku swego nadzoru nad 

bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie 

pełnienia przydzielonych mu dyżurów. 

b) zawinione nieprzestrzeganie sposobów postępowania po zaistnieniu wypadku 

uczniowskiego lub na wypadek pożaru, określonych odrębnymi przepisami; 
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c) zniszczenie lub stratę składników majątku szkoły przydzielonych mu przez 

kierownictwo szkoły, wynikające z zawinionego nieporządku, braku nadzoru  

i zabezpieczenia. 

 

§ 21 

 

Zadania wychowawcy 

1. Wychowawca opiekuje się oddziałem klasowym. 

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: 

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 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. 

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

do jego pracy. 

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

dnia danego miesiąca. 

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

może być wniesione po upływie 14 dni od daty orzeczenia. 
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§ 22 

 

Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa. 

1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także 

wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych deficytów; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

uczniów; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

8) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

10) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych; 

11) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców  

i wychowawców; 

12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji życiowej; 

13) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad  

w zakresie wychowania; 

14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu Wychowawczego; 

15) udział w opracowywaniu Programu Profilaktyczno-Pedagogicznego; 

16) przewodniczenie zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych 

Programów Edukacyjno-Terapeutycznych; 

17) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 23 

 

Zespoły nauczycielskie 

1. W szkole tworzy się zespoły nauczycieli: 

1) zespoły wychowawcze, które tworzą wychowawcy klas; 

2) zespoły edukacyjne: 
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a) zespół humanistyczny, 

b) zespół języków obcych, 

c) zespół matematyczno-przyrodniczy, 

d) zespół ds. rekreacji i sportu; 

3) zespoły ds. jakości pracy szkoły; 

4) zespół ds. przygotowania programu profilaktyczno-wychowawczego; 

5) zespół ds. statutu. 

2. Do zadań zespołów należy w szczególności: 

1) monitorowanie i analizowanie prowadzonych działań wychowawczych; 

2) formułowanie wniosków do pracy na następny okres; 

3) doskonalenie prowadzonych diagnoz pedagogicznych; 

4) podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości pracy wychowawczej, w tym  

w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli. 

3. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

przewodniczący zespołu. 

4. Działania, w tym zebrania zespołu, są dokumentowane w sposób określony odrębnymi 

przepisami. 

5. Dyrektor szkoły może powoływać inne zespoły nauczycieli, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 24 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole 

1. Nauczyciele wykonują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów,  

a w szczególności: 

1) odbywają dyżury nauczycielskie przed zajęciami i do ich zakończenia zgodnie  

z harmonogramem i obowiązującymi zasadami; 

2) sprowadzają uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej oraz przekazują 

uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej; 

3) wychowawcy klas I-III, sprawdzają czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie  

z oświadczeniami rodziców; 

4) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych ujętych planem dydaktyczno-wychowawczym 

szkoły; 

5) sprawdzają listę obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzają to  

w dziennikach zajęć; 

6) organizują zajęcia poza terenem szkoły i wycieczki zgodnie z odrębnymi przepisami, 

oraz składają odpowiednią dokumentację do zatwierdzenia dyrektorowi; 

7) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas organizowanych 

wyjść i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca 

prowadzenia zajęć. W przypadku stwierdzenia zagrożeń nauczyciel: 

1) niezwłocznie wyprowadza uczniów z miejsca, w którym powstało (stwierdzono) 

zagrożenie; 

2) usuwa zagrożenie, o ile wynika to z jego kompetencji, albo niezwłocznie zgłasza fakt 

zagrożenia kierownictwu szkoły. 

3. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć przed usunięciem zagrożenia. Do 

zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody 

elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp. 

4. Opiekun pracowni opracowuje jej regulamin określający zasady bezpiecznego 

korzystania z pracowni; na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów; 

kontroluje przestrzeganie zasad regulaminu. 

5. W  sali  gimnastycznej,  na  boisku  szkolnym  oraz  w  innych  miejscach,  w  których 

prowadzone są zajęcia ruchowe nauczyciel sprawdza sprawność sprzętu sportowego 

przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy i zdyscyplinowanie 

uczniów. 

6. Nauczyciele dostosowują wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych  

i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani 

przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela uczniowie nie mogą przebywać na 

terenie obiektów sportowych, nie wolno też wydawać uczniom sprzętu sportowego. 

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego mają obowiązek zapoznać się  

z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców. 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, który bierze udział  

w odpłatnych zajęciach oraz uczniów i inne osoby przebywające na terenie szkoły  

i boiska szkolnego bez opieki nauczyciela. 

9. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie 

pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych uregulowane jest odrębnymi 

przepisami. 

10. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego regulują odrębne przepisy. 

11. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa określają regulaminy: 

1) wycieczek szkolnych; 

2) imprez szkolnych; 

3) dyżurów nauczycieli; 

4) biblioteki; 

5) świetlicy. 

 

§ 25 

 

1. W szkole obowiązuje zakaz posiadania i spożywania przez uczniów i pracowników 

szkoły alkoholu, narkotyków i innych używek oraz palenia papierosów. 

2. W szkole nie wolno mieć broni oraz narzędzi i substancji zagrażających zdrowiu i życiu 

innych. 

3. Szkoła ponosi odpowiedzialność za zdarzenia i skutki wynikłe z nieprzestrzegania  
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zakazów określonych w ust. 1 i 2 wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów. 

4. W przypadku umyślnego lub nieumyślnego wyrządzenia krzywdy drugiej osobie 

(uczniowi, nauczycielowi, pracownikowi szkoły, innym osobom znajdującym się na 

terenie szkoły) uczeń obowiązany jest wyjaśnić motywy zachowania, dążyć do 

porozumienia i zadośćuczynienia. 

 

§ 26 

 

Zakres odpowiedzialności pracowników niebędących nauczycielami za bezpieczeństwo  

w szkole 

1. Do zadań pracowników niebędących nauczycielami, związanych z zapewnieniem 

 bezpieczeństwa uczniom w szkole, należy w szczególności: 

a) informowanie o zauważonych zagrożeniach i zabezpieczenie uczniów przed nimi 

zgodnie z zasadami bhp; 

b) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem 

uczniów; 

c) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnych. 

 

§ 27 

 

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 oraz wyraża 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 4 

Prawa i obowiązki uczniów 

 

§ 28 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu i regulaminu  
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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; 

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 w sposób nieuwłaczający innym; 

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; 

12) znajomości na bieżąco swoich ocen; 

13) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego. 

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, świetlicy, 

szatni, sali gimnastycznej); 

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, ustalony strój szkolny i obuwie 

zmienne. 

3. Uczeń nie może: 

1) używać w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających; 

2) opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw. 

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), 
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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. 

 

§ 29 

 

1. W przypadku łamania praw ucznia, uczeń i jego rodzice mogą złożyć skargę do dyrektora 

szkoły, który zobowiązany jest w ciągu 7 dni ją rozpatrzyć i w formie pisemnej 

powiadomić o swojej decyzji zainteresowane osoby. 

2. W przypadku niezadawalającej decyzji, rozstrzygnięcia skargi przez dyrektora, uczniowi  

i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się do organu nadzoru pedagogicznego. 

3. W przypadku wystąpienia sporu/ konfliktu między uczniem i nauczycielem lub innym 

pracownikiem szkoły, uczeń i jego rodzice mogą wystąpić o rozstrzygnięcie sporu przez 

dyrektora szkoły lub odpowiedni organ nadzorujący szkołę, o ile rozstrzygnięcie 

dyrektora jest niezadowalające. 

 

Rozdział 5 

Nagrody i kary 

 

§ 30 

 

Nagrody 

 

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie, 

2) pracę na rzecz Szkoły, 

3) pomoc innym uczniom, 

4) wzorową postawę, 

5) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, sztuce. 

2. Ustala się następujące formy nagród: 

1) pochwała ustna nauczyciela w klasie w obecności uczniów; 

2) pochwała pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców; 

3) pochwała ustna dyrektora w obecności uczniów; 

4) pochwała pisemna dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców; 

5) dyplom, nagroda książkowa lub rzeczowa; 

6) list pochwalny do ucznia i jego rodziców; 

7) nagrody specjalne fundowane przez radę rodziców. 

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek: 

1) wychowawcy klasy; 
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2) zespołu wychowawczego; 

3) samorządu uczniowskiego; 

4) rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 1,2,7. 

4. Nagrody w formie określonej w pkt. 4,5,6 przyznaje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej. 

5. Nagrody specjalne fundowane przez radę rodziców przyznawane są przez radę rodziców 

na wniosek rady pedagogicznej. Zasady przyznawania tych nagród określa regulamin 

rady rodziców. 

6. Uczeń i jego rodzice mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora 

szkoły w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie, w terminie 7 dni od dnia 

poinformowania o przyznanej nagrodzie. 

7. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni od dnia złożenia pisma i informuje 

w formie pisemnej rodziców ucznia o zajętym stanowisku. 

8. W przypadku niezadowalającej decyzji dyrektora szkoły uczniowi i jego rodzicom 

przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 

§ 31 

 

Kary 

 

1. Wobec  uczniów  łamiących  przepisy  szkolne,  w  tym  szczególnie  postanowienia 

statutu szkoły stosuje się kary, które nie mogą naruszać ich nietykalności i godności 

osobistej. 

2. Nauczyciel może stosować wobec ucznia jedynie kary wymienione w §31 . 

3. Ustala się następujące rodzaje kar i oddziaływań wychowawczych: 

1) słowne zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela: 

a) w rozmowie indywidualnej z uczniem poza klasą; 

b) na forum klasy; 

2) wpis uwagi w dzienniku elektronicznym lub zeszycie ucznia; 

3) pisemne lub słowne zawiadomienie rodziców ucznia przez nauczyciela; 

4) bezpośrednia rozmowa nauczyciela z rodzicami (i uczniem); 

5) bezpośredni nadzór pedagoga (psychologa) szkolnego i wychowawcy w uzgodnionej 

z rodzicami formie; 

6) rozmowa nauczyciela z uczniem z udziałem dyrektora lub wicedyrektora szkoły; 

7) rozmowa nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora szkoły (i ucznia); 

8) w przypadku długotrwałego lub zagrażającego bezpieczeństwu uczniów lub 

pracowników szkoły braku oczekiwanych efektów pracy wychowawczej, szkoła 

zawiadamia instytucje (sąd, prokuratura); 

9) przedstawienie problemu na zebraniu rady pedagogicznej, która podejmuje 

postanowienie o zastosowaniu kary: 

a) przeniesieniu ucznia do innej klasy (okresowym lub stałym), 
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b) wystąpieniu do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

4. Możliwe kary dodatkowe, udzielane łącznie z karami ujętymi w ust. 1 to: 

1) w uzgodnieniu z rodzicami ucznia – wykonanie dodatkowych czynności na rzecz 

społeczności szkolnej; 

2) zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz; 

3) odwołanie od pełnienia funkcji społecznych na terenie szkoły. 

5. Nauczyciel o każdej wymierzonej karze powiadamia rodziców ucznia. 

6. Decyzję o orzeczeniu kary w trybie, o którym mowa ust. 3 pkt. 9 podejmuje dyrektor 

szkoły i przekazuje ją uczniowi oraz jego rodzicom najpóźniej w ciągu 7 dni od zebrania 

rady pedagogicznej. 

7. Na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty  

o przeniesienie ucznia do innej szkoły za popełnienie czynów karalnych lub 

chuligańskich zachowań, jeśli: 

1) zastosowane wcześniej kary nie spowodowały poprawy w postawie ucznia; 

2) istnieje przekonanie, że zmiana środowiska szkolnego wpłynie korzystnie na poprawę 

jego zachowania. 

8. W wyjątkowych sytuacjach zastosowanie kary wobec ucznia może nastąpić łącznie  

lub z pominięciem wymienionej w ust. 1 gradacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących ucznia. 

9. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od każdej kary. 

10. W przypadku kar, o których mowa w §31 ust.3 pkt.1-7 i w § 31 ust.7 uczeń ma prawo 

odwołania się do wychowawcy. 

1) Wychowawca zobowiązany jest do rozpoznania sprawy w ciągu 3 dni. 

2) Jeśli uczeń nie jest usatysfakcjonowany działaniami wychowawcy, ma prawo 

odwołać się do pedagoga szkolnego. 

3) Uczniowi przysługuje prawo odwołania w ciągu 3 dni od niesatysfakcjonującego 

działania wychowawcy i pedagoga szkolnego do dyrektora szkoły. 

4) Dyrektor szkoły zobowiązany jest do rozpoznania odwołania i podjęcia decyzji  

w ciągu 3 dni. 

11. Istnieje możliwość odwołania się od kary, o której mowa w § 31 ust. 3 pkt. 9 do dyrektora 

szkoły w formie ustnej lub pisemnej w ciągu 5 dni od zastosowania kary. Dyrektor 

zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania w ciągu 7 dni w formie pisemnej. 

12. W przypadku niezadowalającej decyzji dyrektora szkoły uczniowi i jego rodzicom 

przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 

ROZDZIAŁ 6 

Rodzice uczniów 

 

§ 32 

 

1. Rodzice uczniów mają prawo do: 

1) występowania do organów szkoły, zgodnie z kompetencjami tych organów w każdej  
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sprawie dotyczącej dziecka; 

2) zapoznania się ze statutem szkoły i dokumentami programowymi szkoły; 

3) uzyskiwania bieżącej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka oraz jego 

ocenach;  

4) uzyskiwania informacji o prawach dziecka i własnych w danej sytuacji szkolnej; 

5) uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka; 

6) zyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 

2. Rodzice biorą udział w procesie wychowawczym szkoły w szczególności poprzez: 

1) opiniowanie programów wychowawczych klasy; 

2) udział w zebraniach rodziców i spotkaniach indywidualnych; 

3) współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycielami w celu wspierania szkolnego 

procesu dydaktycznego i wychowawczego; 

4) wyrażanie opinii o pracy szkoły oraz czynny wpływ na jej funkcjonowanie,  

w szczególności przez uczestnictwo w pracach rady rodziców, o której mowa w § 15 

statutu szkoły. 

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój swojego dziecka, 

realizowany zgodnie z własnymi przekonaniami. 

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i usprawiedliwianie 

jego nieobecności w sposób określony w statucie szkoły; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć 

szkolnych. 

5. Rodzice są zobowiązani do przekazania nauczycielom rzetelnej informacji o istotnych 

faktach, mogących mieć wpływ na proces dydaktyczno-wychowawczy oraz o aktualnym 

stanie zdrowia dziecka. 

6. W przypadku zaniedbania wykonywania obowiązków rodzicielskich, stosowania 

przemocy wobec dzieci, demoralizacji, wykorzystywania seksualnego i innych 

ujawnionych naruszeń praw dziecka, szkoła musi zwrócić się do organów władzy 

publicznej o ochronę dziecka, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Organy szkoły podejmują działania w celu aktywnego włączania rodziców w działalność 

na rzecz i dla dobra szkoły. 

8. Rodzice zasłużeni w pracy na rzecz i dla dobra uczniów, klasy i szkoły są nagradzani 

listami gratulacyjnymi. 

 

ROZDZIAŁ 7 

Organizacja pracy szkoły 

§ 33 

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego 

roku, z zastrzeżeniem przepisów wydawanych przez ministra właściwego do spraw  
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oświaty i wychowania. 

2. Rok szkolny podzielony jest na dwa równe semestry. 

3. Terminy ferii, dni wolnych od zajęć oraz rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych  

w danym roku szkolnym określają odrębne przepisy. 

 

§ 34 

 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza 

organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz z zastrzeżeniem 

obowiązujących przepisów, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację 

zajęć edukacyjnych oraz zajęć wychowania przedszkolnego. 

 

§ 35 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, a formą pracy zajęcia 

edukacyjne. 

2. W szkole organizowane są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w trakcie których odbywa się realizacja podstaw 

programowych kształcenia ogólnego zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne włączone do szkolnego planu nauczania zgodnie  

z odrębnymi przepisami; 

a) inne zajęcia dodatkowe oraz pozalekcyjne na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Wymiar godzin i zasady organizacji zajęć wymienionych w ust. 2 określają 

odrębne przepisy. 

4. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym z uczniami całej klasy 

lub z grupami uczniów. 

5. Podział uczniów na grupy regulują odrębne przepisy. 

6. Zgodnie z odrębnymi przepisami w szkole prowadzone są klasy sportowe. 

 

§ 36 

 

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z wyposażeniem (sal lekcyjnych); 

2) biblioteki; 

3) świetlicy; 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej, spełniającego wymaganie określone odrębnymi  
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przepisami; 

5) sali gimnastycznej oraz zespołu urządzeń rekreacyjnych i sportowych; 

6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych. 

§ 37 

 

Biblioteka szkolna 

1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, zabezpieczającą  

i wspierającą proces dydaktyczny i wychowawczy w szkole. 

2. Zadaniem biblioteki jest: 

1) wspomaganie procesu nauczania i wychowania; 

2) wspomaganie edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów; 

3) rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów, wyrabianie 

nawyku czytania i uczenia się; 

4) przygotowanie uczniów do samokształcenia poprzez tworzenie warunków do 

poszukiwania, porządkowania informacji z różnych źródeł; 

5) popularyzacja wiedzy pedagogicznej i wspieranie pracy oraz kształcenia 

ustawicznego nauczycieli. 

3. Biblioteka swoje zadania realizuje poprzez: 

1) gromadzenie i udostępnianie: 

a) podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych; 

b) lektur szkolnych podstawowych i uzupełniających; 

c) wydawnictw informacyjnych, dostępnej literatury popularno-naukowej  

i encyklopedycznej; 

d) podręczników szkolnych i programów nauczania dla nauczycieli, książek 

pomocniczych; 

e) wydawnictw z zakresu psychologii, metodyki, pedagogiki, socjologii, 

beletrystycznej literatury dziecięcej i młodzieżowej; 

f) wybranych czasopism dziecięcych i młodzieżowych, czasopism metodycznych  

i pedagogicznych; 

g) zbiorów audiowizualnych; 

h) edukacyjnych programów komputerowych; 

i) innych materiałów przeznaczonych do rozpowszechniania. 

2) organizację  pracy,  uwzględniającą  potrzeby  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców, 

w szczególności poprzez: 

a) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych  

i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych o systemie 

oświaty; 

3) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi; 

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie  
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i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 

5) organizowanie  różnorodnych  działań rozwijających wrażliwość kulturową  

i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej  

i  językowej  uczniów  należących  do  mniejszości  narodowych,  mniejszości 

etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; 

6) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej z uwzględnieniem 

przepisów; 

7) zabezpieczenie budżetu z budżetu szkoły, funduszy rady rodziców oraz innych 

ofiarodawców, zgodnie z odrębnymi przepisami umożliwiającego planowe, stałe 

wzbogacanie zasobów. 

8) współpracę z: 

a) z  nauczycielami  przy  planowaniu  i  gromadzeniu  księgozbioru  w  celu 

wspomagania i unowocześniania procesu dydaktycznego i wychowawczego; 

b) uczniami przy planowaniu zakupów nowości czytelniczych; 

c) z innymi bibliotekami oraz ośrodkami informacyjnymi, obejmującą 

organizowanie lekcji/warsztatów bibliotecznych i innych imprez czytelniczych 

oraz wymianę materiałów i informacji. 

4. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada w szczególności za: 

1) prawidłowe pod względem formalnym, finansowymi i organizacyjnym 

prowadzenie biblioteki; 

2) wprowadzenie książek na stan majątkowy biblioteki oraz ich kasowanie ze stanu; 

3) organizację pracy biblioteki zgodnie z jej zadaniami; 

4) stan powierzonego mu mienia, w tym szczególnie księgozbioru; 

5)  podejmowanie działań w kierunku dostosowywania zbiorów do aktualnych potrzeb  

szkoły i czytelników; 

6) tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa wśród uczniów 

i nauczycieli. 

5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez 5 dni w tygodniu w określonych godzinach, 

zgodnie z odrębnym harmonogramem. 

6. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły. 

7. Szczegółowe zasady pracy biblioteki określa obowiązujący regulamin zatwierdzony 

przez dyrektora. 

8. Rodzice uczniów mają prawo korzystania ze zbiorów biblioteki na zasadach 

określonych w regulaminie biblioteki szkolnej. 

 

§ 38 

 

Świetlica 

 

1. Dla uczniów, którzy poza godzinami zajęć lekcyjnych, za zgodą rodziców, 

przebywają w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub/i ze względu na 

organizację dojazdu do szkoły lub inne ważne okoliczności, szkoła prowadzi  
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świetlicę. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby rozwojowe  

 i edukacyjne dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne w szczególności: 

1) zajęcia rozwijające zainteresowania; 

2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

3. Cele i zadania świetlicy to: 

1) organizowanie racjonalnego i bezpiecznego spędzania czasu dzieci  

 w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych; 

2) organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki własnej uczniów pod opieką 

nauczycieli świetlicy; 

3) organizowanie zajęć umożliwiających rozwój zainteresowań artystycznych, 

technicznych, sportowych i innych u dzieci; 

4) wdrażanie do wartościowego wykorzystywania czasu wolnego, wyrabianie 

nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy; 

5) rozbudzanie wrażliwości na ład i porządek oraz wdrażanie zasad higieny; 

6) kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: koleżeństwo, 

sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność; 

7) wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania. 

4. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły. 

5. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku rodziców „karta 

zgłoszenia”, której wzór corocznie opracowuje kierownik świetlicy. 

6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów  

w grupie nie przekracza 25. 

7. Czas pracy świetlicy oraz szczegółowe zasady działalności zawarte są w corocznie 

opracowywanym planie pracy świetlicy, zatwierdzanym przez dyrektora. 

8. Praca świetlicy jest dokumentowana zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Rozdział 8 

Warunki i tryb oceniania wewnątrzszkolnego 

 

§ 39 

 

Ocenianie uczniów 

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia; 

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

wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 
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 poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku  

do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 

nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli  

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

norm etycznych.  

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

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

o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

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

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

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

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych 

wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole; 

2) ustalanie kryteriów zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której 

mowa w § 43, § 46, § 48, § 59. 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających; 

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do 

dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów; 

8) Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe 

postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 
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7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 40 

 

1. W ocenianiu obowiązują zasady: 

 

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych) 

realizowana poprzez umożliwienie, w ciągu dwu tygodni od uzyskania oceny, wglądu 

do pracy oraz umotywowanie oceny w terminie uzgodnionym z nauczycielem 

uczącym; 

2) zasada częstotliwości i systematyczności – uczeń oceniany jest na bieżąco 

i systematycznie; 

3) ocena końcowa jest średnią ważoną ocen cząstkowych; 

4) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające 

ocenie; 

5) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu; 

6) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen. 

7) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji 

w oparciu o okresową ewaluację. 

 

§ 41 

 

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów: 

1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

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

  rodziców o: 

1) warunkach i sposobie oceniania oraz kryteriach zachowania; 

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane i udostępniane są: 

1) uczniom w formie ustnej na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych i lekcji  

wychowawczej - potwierdzone zapisem w dzienniku elektronicznym; 
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2) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu – potwierdzenie w 

formie protokołu z zebrania; 

3) w trakcie indywidualnych spotkań, godzin dostępności nauczycieli z rodzicami; 

4) w formie wydruku (Statut Szkoły) w bibliotece i gabinecie dyrektora szkoły – dostęp 

do informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej; 

5) opublikowania informacji na stronie www szkoły (Statut Szkoły) - dostęp do 

informacji nieograniczony; 

4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

5. W  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego  

nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 

§ 42 

 

Rodzaje ocen szkolnych. 

1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku 

szkolnego, 

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny 

końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone 

są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku 

nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów 

uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania 

stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej. 

 

§ 43 

 

Skala ocen z zajęć edukacyjnych. 

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w ustala się w stopniach 

według skali: 

stopień celujący - 6 

stopień bardzo dobry - 5 

stopień dobry – 4 

stopień dostateczny – 3  

stopień dopuszczający- 2 

stopień niedostateczny- 1 
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2. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 

a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe; 

b) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych  

z danymi zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe); 

c) posiada wysoki, ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności 

techniczne w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub  

zespołowe w międzyszkolnych zawodach sportowych; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania  

w danej klasie, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) stosuje  poprawny  język  i  styl  wypowiedzi,  sprawnie  posługuje  się 

obowiązującą w danym przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością 

(odpowiednią do wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych; 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej 

klasie na poziomie równym lub przekraczającym około 75%, 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą 

nauczyciela, 

c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej 

dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, 

popełnia nieliczne usterki stylistyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych 

(w zakresie odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania 

logiczne między treściami, 

b) rozwiązuje/wykonuje/typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności, posiada przeciętny zasób słownictwa, posługuje się stylem 

potocznym. 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach 

kształcenia wiadomości i umiejętności, bez rozumienia związków i uogólnień, 

b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 

mechanicznie, popełnia liczne błędy językowe, ma ubogie słownictwo i trudności 

w formułowaniu myśli, 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową,  

a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 
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b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu 

trudności, 

c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy  

i umiejętności. 

3. Prace pisemne uczniów oceniane są według następujących kryteriów procentowych  

w odniesieniu do maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia: 

 

celujący   6 100% 

bardzo dobry +  +5 95% - 99% 

bardzo dobry   5 90% - 94% 

bardzo dobry- -5 85% -  89% 

dobry+ +4 80% - 84% 

dobry  4 75% - 79% 

dobry-    -4 70% - 74% 

dostateczny+  +3 65% - 69% 

dostateczny  3 55% - 64% 

dostateczny-   -3 50% - 54% 

dopuszczający + +2 45% - 49% 

dopuszczający                            2 35% - 44% 

dopuszczający -  -2 30% - 34% 

niedostateczny 1 0% - 29% 

 

4. Przy ocenianiu bieżącym stosuje się następujące wagi ocen: 

FORMA PRACY WAGA 

Sprawdziany 3 

Kartkówki, odpowiedź ustna 2 

Pozostałe formy 1 

Wysokie lokaty w konkursach powiatowych, 

wojewódzkich, ogólnopolskich - ocena celująca 

3 

Wysokie lokaty w konkursach szkolnych - ocena 

celująca 

2 

 

5. Przyjmuje się następujące wartości progów średniej ważonej dla poszczególnych ocen  

klasyfikacyjnych: 

Celujący 5,50 – 6,00 lub 5,20 + wysoka lokata w 

konkursie o randze min. powiatowej 

Bardzo dobry  4,60 – 5,49 

Dobry 3,60 – 4,59 

Dostateczny 2,60 – 3,59 
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Dopuszczający 1,60 – 2,59 

Niedostateczny 0,00 -  1,59 

 

6. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 

klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym 

dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 

7. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie przy stopniach 2,3,4,5 plusów (+) 

podwyższających ocenę oraz  minusów (-) obniżających ocenę. Nie stosuje się plusów  

i minusów przy ocenach 1 oraz 6. 

8. W ocenianiu bieżącym, w ocenie aktywności ucznia sumuje się w ocenę pozytywne znaki 

„+” i negatywne znaki „-”. Zgodnie z zasadami określonymi przez nauczyciela  

w Przedmiotowym Systemie Oceniania, ocena ta wpisywana jest do dziennika 

elektronicznego. 

9. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego 

wysiłku, stosuje się ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. 

Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia opatrzona jest komentarzem ustnym lub na 

piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy: 

1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, 

2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, 

3) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, 

4) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej. 

10. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy oceny bieżącej na zasadach określonych  

w przedmiotowych systemach oceniania. 

 

§ 44 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów: 

1) prace pisemne: 

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres 

materiału; 

b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej                 

z trzech ostatnich tematów, może być niezapowiedziana, 

c) referaty, 

d) zadania domowe; 

2) wypowiedzi ustne: 

a) odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, 

b) wystąpienia (prezentacje), 

3) sprawdziany praktyczne, 

4) projekty grupowe, 
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5) wyniki pracy w grupach, 

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace, np. modele, albumy, zielniki, 

prezentacje multimedialne, plakaty itp., 

7) aktywność poza lekcjami, np. udział w konkursach, zawodach, 

8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (prowadzenie zeszytu). 

2. Minimalna ilość ocen w semestrze uzależniona jest od ilości lekcji w tygodniu: 

a. jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny 

b. dwie godziny tygodniowo - minimum 4 oceny 

c. trzy godziny tygodniowo - minimum 5 ocen 

d. cztery i więcej godziny tygodniowo - minimum 6 ocen 

3. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do 

formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz 

wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia. 

4. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być, bez szczególnie ważnych powodów, 

przekładane. 

5. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem nie 

później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po 

czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia  

w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega 

na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych 

nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu. 

6. Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej  

z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza, wpisując w rubrykę 

ocen „0”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub 

powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” 

ocenę ndst. 

7. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny 

ndst. 

8. Ucieczka ucznia ze sprawdzianu lub kartkówki traktowana jest jako odmowa odpowiedzi 

w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst. 

9. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: np – uczeń 

nieprzygotowany, bz – brak zadania, 0 – uczeń nie pisał pracy pisemnej. 

10. Uczniowi przysługuje co najmniej jedno „nieprzygotowanie” (np) i/lub „brak zadania” 

(bz) bez podania przyczyny z wyłączeniem zajęć, na których odbywają się zapowiedziane 

kartkówki i sprawdziany. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie (np) i/lub brak zadania (bz) na 

początku lekcji. Szczegółowe zasady określają Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

11. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowanym do lekcji w ciągu semestru bez 

uzasadniania przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypadają minimum 2 

godziny tygodniowo. Jeżeli na zajęcia edukacyjne przypada 1 godzina w tygodniu uczeń 

ma prawo zgłosić nieprzygotowanie raz w ciągu semestru. Swoje nieprzygotowanie 

uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do zeszytu 

przedmiotowego ”nieprzygotowany” i datę, a do dziennika lekcyjnego skrót „np”. 

Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki 

zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na 

lekcji. Każde kolejne, ponad przysługujące ,„nieprzygotowanie” skutkuje otrzymaniem 

bieżącej oceny niedostatecznej. 
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12. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu nie 

więcej niż jeden sprawdzian. Przełożenie terminu z inicjatywy uczniów może 

spowodować, że w jednym dniu mogą odbyć się dwa sprawdziany. 

13. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów  

w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu 

zwrotu prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz  

w okresach świąt, ferii. 

14. Ocenione kompleksowe sprawdziany wiadomości i prace klasowe przechowywane są 

przez nauczycieli do końca danego roku szkolnego. 

15. Ocenę okresową ucznia wystawia się na podstawie co najmniej trzech sposobów 

sprawdzania osiągnięć. 

16. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po dłuższej (co najmniej tygodniowej) 

usprawiedliwionej nieobecności. 

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

zachowania. 

18. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem w czasie obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów. 

19. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika 

lekcyjnego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak również inne spostrzeżenia dotyczące 

postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane do zeszytu przedmiotowego, jako 

informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) i powinny być podpisane przez rodziców 

(prawnych opiekunów). 

20. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie 

sprawdzania zawartości merytorycznej. 

21. Uczeń jest zobowiązany do pisania pracy klasowej obejmującej kompleksową część 

materiału. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek napisać ten sprawdzian  

w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

22. Prawo do ulg w pytaniu (tzw. szczęśliwy numerek) zostaje zawieszone dwa tygodnie 

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady. 

23. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

sformułowane są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, opracowanych przez zespoły 

przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.  

24. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący 

poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku 

szkolnego. 

 

§ 45 

 

System oceniania w klasach I-III 

 

1. W klasach I – III oceny: klasyfikacyjna: śródroczna i roczna są opisowe,  

z wyjątkiem religii. 

2. Ocenianie w klasach I-III ma na celu: 

1) wspieranie szkolnego rozwoju ucznia poprzez dostarczanie rzetelnej informacji o jego  
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szkolnych osiągnięciach; 

2) poznanie uczniów i respektowanie indywidualnej drogi ich rozwoju; 

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

o postępach w tym zakresie; 

4) doskonalenie procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od 

indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności; 

5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu. 

3. Funkcje oceny w I etapie edukacyjnym: 

1) funkcję informacyjną - uwzględniającą wkład pracy ucznia; 

2) funkcję korekcyjną - uwzględniającą efekt, jaki osiąga uczeń; 

3) funkcję motywacyjną - uwzględniającą możliwości ucznia. 

4. Zakres i przedmiot oceny opisowej ucznia: 

1) Ocena opisowa uwzględnia efekty dydaktyczne i wychowawcze ucznia. 

2) Ocena opisowa obejmuje opis osiągnięć dydaktycznych ucznia w zakresie: 

a) edukacji polonistycznej; 

b) edukacji matematycznej; 

c) edukacji społeczno - przyrodniczej; 

d) edukacji plastyczno – technicznej; 

e) edukacji muzycznej; 

f) edukacji zdrowotnej; 

g) edukacji językowej; 

h) zajęć komputerowych. 

 

§ 46 

 

Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach I-III. 

1. W oddziałach I-III z zajęć edukacyjnych ustala się skalę ocen: 

6 p.- wspaniale, wybitnie, jesteś mistrzem; 

5 p.- bardzo dobrze, biegle opanowałeś materiał; 

4 p.- dobrze pracujesz, tylko tak dalej; 

      3 p.- popracuj nad daną umiejętnością; 

2 p.- pracuj więcej, wykonuj ćwiczenia wskazane przez 

nauczyciela;  

1 p.- nie opanowałeś danej umiejętności, potrzebujesz pomocy 

nauczyciela. 

2. W ocenie prac pisemnych punktowanych przyjęto skalę procentową: 

100%   -   6 p. 

99- 91% - 5 p. 
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90- 75% - 4 p. 

74- 51% -  3 p. 

50- 31% - 2 p. 

30- 0% -   1 p. 

3. W klasach I-III bieżące oceny z religii/ etyki są wystawiane według skali ocen przyjętej  

w kl. IV- VIII. 

4. Półroczną i roczną ocenę opisową nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz 

prac ucznia, jego wypowiedzi. Wpisy do e-dziennika odzwierciedlają informacje 

wyrażone w stopniu, dotyczące: 

1) rozwoju intelektualnego, osiągnięć w zakresie edukacji polonistycznej, 

matematycznej i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: 

czytania (jego tempa, techniki i rozumienia), pisania (jego tempa, techniki, 

poprawności), mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności 

matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody; 

2) rozwoju społeczno-moralnego z uwzględnieniem zachowania wobec ludzi, siebie oraz 

zachowań wobec wytworów kultury; 

3) rozwoju fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem 

człowieka, postawa ciała, sprawność i zdrowie; 

5. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie 

opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika 

dotyczy tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na 

świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen. 

6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej  

w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą w e-dzienniku,  

w zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy). 

7. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy  

z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz  

w toku comiesięcznych konsultacji (zebrania, konsultacje). 

8.  Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się 

ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – 

VIII. 

9. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę: 

1) słowną; 

2) pisemną; 

3) wyrażoną symbolem graficznym; 

4) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII. 

10. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy 

przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa 

wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinii wydanej przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną. 
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§ 47 

 

Ocenianie zachowania 

 

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

i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego  

i norm etycznych. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) ustalanie przez Radę Pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania, 

ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 

2) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu; 

3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach 

w zachowaniu się ucznia. 

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 

lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala się 

według następującej skali: 

1) wzorowe – wz, 

2) bardzo dobre – bdb, 

3) dobre – db, 

4) poprawne – pop, 

5) nieodpowiednie – ndp, 

6) naganne – ng 

7. Punktem wyjścia w sześciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraża przeciętne 

zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niż przeciętne. 

Ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna oznaczają zachowanie gorsze niż przeciętne. 

8. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną, umotywowaną, uwzględniającą 

opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez jego kolegów z klasy, opinię nauczycieli 

uczących w szkole oraz innych pracowników szkoły. 
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9. W ciągu semestru nauczyciele uczący ucznia i nieuczący w danej klasie, w tym także 

osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych  

i negatywnych przejawach zachowania ucznia w dzienniku elektronicznym. Także inni 

pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia. 

10. Przed ustaleniem klasyfikacyjnej oceny zachowania śródrocznej i rocznej wychowawca 

klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii uczniów danej klasy 

oraz opinii ocenianego ucznia. 

11. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 16. 

12. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

13. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

7) okazywanie szacunku innym osobom. 

15. Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 

opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 

16. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą 

być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły 

powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

17. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie; 

4) pedagog; 

5) psycholog; 

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

7) przedstawiciel Rady Rodziców. 

18. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie  
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może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę. 

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

1) skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) wynik głosowania; 

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

20. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

 

§ 48 

 

Ocenianie zachowania w klasach I-III 

1. Ocena zachowania w klasach I - III wynika z rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz 

obserwacji codziennej uczniów. 

2. W klasach I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami 

opisowymi. 

3. Zachowanie ucznia klas I- III ocenia się w obszarach: 

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) Dbanie o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych, 

3) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

4) Dbanie o honor i tradycje szkoły, 

5) Dbanie o piękno mowy ojczystej, 

6) Godne i kulturalne zachowanie się, 

7) Okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Nauczyciele klas I- III oceniają zachowanie stosując następujące symbole: 

1) W - wspaniale 

2) D - dobrze, popracuj nad… 

3) N - nieodpowiednio, zwróć uwagę na… 

 

§ 49 

 

1. Kryteria ocen z zachowania w klasach IV-VIII 

1) Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który: 

a) ma minimum 5 pochwał różnego typu; 

b) otrzymał co najwyżej jedną uwagę kategorii pierwszej, która została 

zrekompensowana dodatkową pochwałą. 

2) Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który: 
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a) ma minimum 3 pochwały różnego typu; 

b) otrzymał co najwyżej dwie uwagi kategorii pierwszej, które zostały 

zrekompensowane dwiema dodatkowymi pochwałami. 

3) Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który: 

a) nie ma żadnych pochwał; 

b) otrzymał trzy uwagi kategorii pierwszej, które zostały zrekompensowane trzema 

pochwałami. 

4) Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który: 

a) otrzymał uwagi tylko kategorii pierwszej lub drugiej; 

b) nie ma uwag kategorii trzeciej ani czwartej. 

5) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który: 

a) ma uwagi kategorii trzeciej; 

b) nie ma uwag kategorii czwartej. 

6) Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który: 

ma uwagę kategorii czwartej. 

2. Kategorie uwag negatywnych: 

1) Uwagi kategorii pierwszej: 

a) Spóźnia się na lekcje (do trzech spóźnień w semestrze). 

b) Rozmawia na lekcji (jeden wpis). 

c) Używa podczas lekcji telefonu komórkowego lub innych urządzeń 

elektronicznych (jeden wpis). 

d) Brak odpowiedniego stroju szkolnego (do trzech braków). 

e) Nie wywiązuje się z obowiązku dyżurnego (jeden wpis). 

f) Nie spędza przerwy śniadaniowej z klasą (jeden wpis). 

g) Nie wnosi w terminie opłat na stołówce (jeden wpis). 

2) Uwagi kategorii drugiej: 

a) Często spóźnia się na lekcje (powyżej trzech spóźnień). 

b) Rozmawia na lekcji (więcej niż jeden wpis). 

c) Często nie ma odpowiedniego stroju szkolnego (powyżej trzech braków). 

d) Nie wywiązuje się z obowiązku dyżurnego (więcej niż jeden wpis). 

e) Nie spędza przerwy śniadaniowej z klasą (więcej niż jeden wpis). 

f) Nie wnosi w terminie opłat w stołówce (więcej niż jeden wpis). 

g) Nie odnosi regularnie książek do biblioteki. 

h) Ubrał się niestosownie ( jeden raz). 

i) Utrudnia prowadzenie lekcji (do trzech wpisów). 

j) Farbuje włosy, makijaż. 

k) Zachowuje się niewłaściwie względem nauczycieli i innych pracowników szkoły 

(jeden raz). 
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l) Plagiat (jeden raz). 

3) Uwagi kategorii trzeciej: 

a) Palił papierosa lub e-papierosa (jeden raz). 

b) Używa wulgaryzmów. 

c) Ma nieusprawiedliwione godziny (mniej niż 50% wszystkich godzin.) 

d) Zachowuje się arogancko względem nauczycieli i innych   pracowników 

szkoły (więcej niż jeden raz) 

e) Utrudnia prowadzenie lekcji (powyżej trzech wpisów). 

f) Niszczy mienie szkolne. 

g) Samowolnie opuszcza teren szkoły. 

h) Wdaje się w bójki. 

i) Ubiera się ciągle niestosownie. 

j) Okłamuje nauczyciela. 

k) Umieszcza niestosowne informacje na stronach internetowych. 

l) Plagiat (więcej niż jeden raz) 

4) Uwagi kategorii czwartej: 

a) Pije, posiada, udostępnia lub rozpowszechnia alkohol. 

b) Używa, posiada, udostępnia lub rozpowszechnia narkotyki, dopalacze lub inne 

środki psychoaktywne. 

c) Pali, posiada, udostępnia lub rozpowszechnia papierosy/e-papierosy 

(więcej niż jeden raz). 

d) Dopisuje oceny, fałszuje dokumenty (w formie papierowej lub 

elektronicznej). 

e)   Wchodzi w konflikt z prawem. 

f)    Naraża innych na utratę zdrowia i życia. 

g)   Wagaruje (powyżej 50% godzin nieusprawiedliwionych). 

3. Wykaz pochwał 

1) Udział w akademii (występ, organizacja). 

2) Systematyczne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, także poza szkołą. 

3) Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. 

4) Udział w konkursach artystycznych. 

5) Frekwencja powyżej 95%. 

6) Praca w samorządzie szkolnym, samorządzie klasowym, radiowęźle, poczcie 

sztandarowym, sklepiku. 

7) Organizacja imprez klasowych. 

8) Pomoc w szatni, bibliotece. 

9) Udział w akcjach charytatywnych. 

10) Udział w akcjach ekologicznych. 
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11) Wykonanie dodatkowych prac na lekcje. 

12) Praca na rzecz klasy (wykonanie gazetki, dbałość o estetykę klasy). 

13) Pomoc w nauce kolegom. 

14) Właściwa reakcja na wszelkie przejawy negatywnych zachowań. 

 

§ 50 

 

Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zachowania. 

1. Uczeń, który z powodu dłuższej, ciągłej nieobecności nie uczestniczył w życiu szkoły, 

może starać się o uzyskanie z zachowania oceny wyższej niż przewidywana, jeżeli 

zgłosi wychowawcy chęć starania się o ocenę z zachowania wyższą niż proponowana 

w terminie 2 dni od daty uzyskania informacji o ocenie. 

2. Raz w ciągu cyklu nauki uczeń ma prawo, za zgodą wychowawcy i zgodnie  

z ustalonymi przez niego warunkami, zrekompensować 1 uwagę kategorii 2 lub 

kategorii 3 (§ 49). 

3. Możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z zachowania nie przysługuje 

uczniowi, któremu zgodnie z kryteriami została wystawiona ocena naganna. 

 

§ 51 

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna. 

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2. Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do ferii zimowych, a okres drugi po 

feriach zimowych do zakończenia roku szkolnego. 

1) w sytuacji znaczącej dysproporcji w długości semestrów RP może ustalić inną, niż 

wynikająca z podziału w ust. 2, długość semestrów i związanego z tym terminu 

klasyfikacji. 

3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania  

i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania zgodnie ze skalą określoną  

w niniejszym statucie. 

4. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu 

pierwszego okresu. 

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wynikają ze średniej 

ważonej ocen cząstkowych 

6. Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć 

edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania są ocenami uwzględniającymi 

wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną  

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii  
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nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

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

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  

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

promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

10. Ustalone przez nauczycieli śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  

z poszczególnych zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona 

przez wychowawcę  może zostać zmieniona jedynie w trybie określonym w  § 47, ust.16 

oraz w § 57. 

11. W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym 

okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

12. W przypadku, gdy zajęcia edukacyjne prowadzone są przez więcej niż jednego 

nauczyciela, ocena wystawiana jest przez wszystkich nauczycieli uczących danego 

przedmiotu. 

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują 

z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

14. 14 dni przed konferencją klasyfikacyjną RP poszczególni nauczyciele są zobowiązani 

poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla 

niego  ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

15. 30 dni przed konferencją klasyfikacyjną zebraniem rady pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 

o przewidywanej dla niego  niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

16. Informacje o przewidywanych ocenach są zamieszczane w dzienniku elektronicznym. 

 

§ 52 

 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie 

programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia zapewnia pomoc poprzez: 

zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze i indywidualną pomoc 

nauczyciela. 

 

§ 53 

 

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 w szkolnym planie nauczania. 

 

§ 54 

 

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  
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dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady 

przeprowadzania sprawdzianu określa § 57 statutu szkoły. 

 

§ 55 

 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych. 

 

1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela

  zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły. 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień. 

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby); 

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach; 

3)  przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów 

i prac pisemnych; 

4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen 

niedostatecznych; 

5)  skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym 

konsultacji indywidualnych. 

4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą  

w formie podania do nauczyciela przedmiotu, w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od 

wpisu rocznej oceny klasyfikacyjnej do dziennika elektronicznego.  

5. Nauczyciel sprawdza spełnienie wymogów ujętych w ust.3. 

6. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 3, nauczyciel 

przedmiotu wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. 

7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 3 prośba 

ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu 

przyczynę jej odrzucenia. 

8. Uczeń spełniający wszystkie warunki, najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela 

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu, w formie ustalonej przez nauczyciela. 

9. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został 

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą. 

10. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od 

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy. 

 

§ 56 

 

Egzamin klasyfikacyjny. 
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1. Uczeń może być niesklasyfikowany 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 w szkolnym planie nauczania. 

2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z powodu określonej w ust. 1 absencji. 

3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub 

na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy 

wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej 

nieobecności ucznia lub przyczynę braku usprawiedliwienia nieobecności. W przypadku 

braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo 

najwyższej lub nie kończy szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą. 

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje 

do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć  

artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także 

oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

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

opiekunami). 

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 

technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 

powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły 

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub 

obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora 

szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki poza szkołą. 

1) W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

12. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11, uzgadnia z uczniem oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów 
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rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której 

mowa w ust. 11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 

wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół 

stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15. 

17. Uczeń może przystąpić do egzaminów poprawkowych, jeżeli w wyniku rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych uzyskał max. dwie oceny niedostateczne. 

 

§ 57 

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym. 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości  

i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza powołana przez dyrektora komisja 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się  

z uczniem i jego rodzicami. 

4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

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

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
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7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, 

zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Do protokołu, o którym mowa w pkt 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

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

mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

11. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 58 

 

Egzamin poprawkowy. 

 

1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną  

z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy. 

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

z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego 

z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek 

komisji. 

7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej na 

dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać 

wymaganiom edukacyjnym, określonym w Przedmiotowym Systemie Oceniania, 

określonym dla danego przedmiotu, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, 

wobec którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania 

egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia. 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.  
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W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną 

przez komisję. 

10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen. 

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

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

przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

12. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  

i powtarza klasę. 

13. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

14. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

        niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

        powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. 

15. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

Rozdział 9 

Promowanie i ukończenie szkoły 

 

§ 59 

 

Promowanie i ukończenie szkoły. 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego. 

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę. 

3. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz  

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz 

laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca, następuje 

zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą. 

5. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest  
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klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych 

zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji  

z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do 

klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

7. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne 

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej 

oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne 

wyższe od oceny niedostatecznej, oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty na 

zakończenie szkoły podstawowej. Obowiązek przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na 

zakończenie szkoły podstawowej nie dotyczy uczniów zwolnionych na podstawie 

odrębnych przepisów. 

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

z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

 

§ 60 

 

Egzamin po zakończeniu szkoły podstawowej. 

 

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się na zakończenie ostatniej klasy 

szkoły podstawowej. 

2. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe. 

3. Z egzaminu  ósmoklasisty zwolnieni są: 

1) laureaci konkursów kuratoryjnych z części, której obszaru dotyczył konkurs; 

2) uczniowie z przyczyn zdrowotnych. 

 

§ 61 

 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne. 

 

1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń 

zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne 

potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. 

Wzory świadectw określają odrębne przepisy. 

2. Uczeń,  który  otrzymał  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  

z  wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie 

promocji z wyróżnieniem. 

3. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się 

osiągnięcia określone przez Śląskiego Kuratora Oświaty: 
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4. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

5. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim  

i ogólnopolskim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na 

świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet jeśli wcześniej dokonano 

klasyfikacji na poziomie niższej oceny. 

6. Szkoła na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu 

nauczania. 

7. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły w części 

dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się: 

1)   uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – 

uzyskane w konkursach będących na liście konkursów Kuratora Oświaty, w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 

na terenie szkół; 

2) wolontariat - bezinteresowną pracę  na rzecz innych. 

 

§ 62 

 

W okresie 1 września 2017 r. – 31 sierpnia 2019 r. w szkole funkcjonują oddziały 

gimnazjalne, do których stosuje się zapisy statutu dotychczasowego Gimnazjum                          

w Imielinie. 

 

 

 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

 

§ 63 

 

Szkoła posiada własny sztandar, logo oraz ceremoniał szkoły. 

 

§ 64 

 

Szkoła prowadzi obowiązującą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 65 

 

 

Statut jest powszechnie dostępny na stronie internetowej szkoły i w formie wydruku 

w bibliotece szkolnej. 
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§ 66 

 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie są rozstrzygane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie tych spraw. 

 

§ 67 

 

Zmiany do niniejszego statutu mogą być wprowadzane uchwałą rady pedagogicznej 

po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

 

§68 

 

Dyrektor szkoły po każdej nowelizacji statutu w drodze komunikatu publikuje tekst 

jednolity statutu. 

 

 

 

 

 

 


