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ROZDZIA  I 

POSTANOWIENIA WST PNE 
 

§ 1 

1. Szko a Podstawowa w Cha upkach D bnia skich jest publiczn  szko  podstawow .  

2. Siedzib  szko y jest budynek nr 105 w Cha upkach D bnia skich. 

3. Szko a nosi imi w. Stanis awa Kostki. 

4. Pe na nazwa szko y brzmi – Szko a Podstawowa im. w. Stanis awa Kostki w Cha upkach 

bnia skich i jest u ywana w pe nym brzmieniu, równie  na piecz ciach, stemplach, 

dokumentach. 

5. Szko  prowadzi Gmina Le ajsk. 

6. Organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny nad szko  jest Podkarpacki Kurator 

wiaty w Rzeszowie. 

7. Budynek Szko y Podstawowej w Cha upkach D bnia skich oznaczony jest zewn trznymi 

tablicami urz dowymi:  

1) o tre ci Szko a Podstawowa w Cha upkach D bnia skich, 

2) god o pa stwowe, 

3) logo Gminy Le ajsk. 

8. Szko a Podstawowa w Cha upkach D bnia skich u ywa : 

1) piecz ci urz dowej du ej o pe nym brzmieniu – (Szko a Podstawowa im. w. 

Stanis awa Kostki w Cha upkach D bnia skich), 

2) stempli o brzmieniu – (Szko a Podstawowa w Cha upkach D bnia skich). 

 

§ 2 

1. Czas trwania cyklu kszta cenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych 

planów nauczania wynosi osiem lat; uko czenie szko y uprawnia do dalszego kszta cenia. 

2. Szko a prowadzi oddzia y przedszkolne. 

3. Szko a Podstawowa w Cha upkach D bnia skich funkcjonuje w obwodzie ustalonym 

przez organ prowadz cy.  

4. Przyjmuje uczniów zamieszka ych w swoim rejonie w oparciu o zasad  powszechnej 

dost pno ci nauki.  

5. Do Szko y Podstawowej w Cha upkach D bnia skich mog  by  równie  przyjmowani 

uczniowie spoza obwodu w miar  posiadanych miejsc, na wniosek rodziców.  
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6. Zatrudnia nauczycieli i innych pracowników posiadaj cych kwalifikacje okre lone 

w odr bnych przepisach.  

7. wiadectwo uko czenia szko y potwierdza uzyskanie wykszta cenia podstawowego 

i uprawnia do ubiegania si  o przyj cie do szko y ponadpodstawowej. 

8. Realizuje ustalone przez Ministra w ciwego do spraw o wiaty zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów.  

9. Rozpoczyna i ko czy zaj cia dydaktyczne z uwzgl dnieniem przerw i ferii, zgodnie 

z przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.  

10. wiadczenia udzielane przez przedszkole s  nieodp atne w zakresie realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, okre lonej przez Ministra Edukacji 

Narodowej. 

11. Zasady funkcjonowania w Szkole Podstawowej zwi zków zawodowych reguluj  odr bne 

przepisy.  

 

§ 3 

1. Szko a jest jednostk  bud etow . 

2. Zasady gospodarki finansowej szko y okre laj  odr bne przepisy. 

3. Szko a prowadzi ksi gi rachunkowe, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w tym 

zakresie oraz sporz dza sprawozdania jednostkowe z realizacji bud etu. 

4. Szko a prowadzi i przechowuje dokumentacj  przebiegu nauczania zgodnie z odr bnymi 

przepisami. 

 

§ 4 

1. Ilekro  w statucie jest mowa o: 

1) szkole – nale y przez to rozumie  Szko  Podstawow  im. w. Stanis awa Kostki 

w Cha upkach D bnia skich, 

2) statucie – nale y przez to rozumie  Statut Szko y Podstawowej im. w. Stanis awa 

Kostki w Cha upkach D bnia skich, 

3) nauczycielu – nale y przez to rozumie  ka dego pracownika pedagogicznego szko y, 

4) rodzicach – nale y przez to rozumie  tak e prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawuj ce piecz  zast pcz  nad dzieckiem, 

5) organie prowadz cym – nale y przez to rozumie  Gmin  Le ajsk, 

6) radzie pedagogicznej – nale y przez to rozumie  Rad  Pedagogiczn  Szko y 

Podstawowej  im. w. Stanis awa Kostki w Cha upkach D bnia skich, 
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7) dyrektorze – nale y przez to rozumie  dyrektora Szko y Podstawowej 

im. w. Stanis awa Kostki w Cha upkach D bnia skich, 

8) poradni – nale y przez to rozumie  Poradni  Psychologiczno-Pedagogiczn  

w Le ajsku, 

9) organie sprawuj cym nadzór pedagogiczny lub Kuratorze - nale y przez to rozumie  

Kuratora O wiaty w Rzeszowie, 

10) radzie rodziców – nale y przez to rozumie  Rad  Rodziców Szko y Podstawowej 

im. w. Stanis awa Kostki w Cha upkach D bnia skich, 

11) samorz dzie uczniowskim – nale y przez to rozumie  Samorz d Uczniowski Szko y 

Podstawowej  im. w. Stanis awa Kostki w Cha upkach D bnia skich, 

12) zespó  pomocy psychologiczno-pedagogicznej – nale y rozumie  Zespó  Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej Szko y Podstawowej im. w. Stanis awa Kostki 

w Cha upkach D bnia skich, 

13) wolontariat  –  nale y  rozumie  wolontariat   Szko y  Podstawowej  im.  w.  Stanis awa  

Kostki w Cha upkach D bnia skich, 

14) zespó  wychowawców – nale y rozumie  zespó  wychowawców Szko y Podstawowej 

im. w. Stanis awa Kostki w Cha upkach D bnia skich, 

15) zespó  nauczycielski – nale y rozumie  zespó  nauczycielski Szko y Podstawowej 

im. w. Stanis awa Kostki w Cha upkach D bnia skich. 

 

ROZDZIA II 

KONCEPCJA PRACY SZKO Y 
 

§ 5 

1. Szko a:  

1) przekazuje wysoki poziom wiedzy i umiej tno ci, stale podnosi jako  nauczania,  

2) rozwija indywidualne zdolno ci i zainteresowania, preferuje postawy aktywne 

i twórcze,  

3) pomaga uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

4) propaguje zdrowy styl ycia i zachowania proekologiczne,  

5) wychowuje uczniów w poczuciu godno ci i to samo ci narodowej, piel gnuje 

patriotyzm,  

6) wspó pracuje z rodzicami. 
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2. Misja szko y: 

1) Jeste my szko , która:  

a) przekazuje wysoki poziom wiedzy i umiej tno ci,  

b) preferuje postawy aktywne i twórcze,  

c) rozbudza zainteresowania,  

d) uczy wspó pracy i szlachetnej rywalizacji,  

e) stwarza uczniom mo liwo ci wyrównywania braków edukacyjnych,  

f) rozbudza wra liwo  na dobro i tolerancj ,  

g) propaguje zdrowy styl ycia i zachowania proekologiczne,  

h) wspó pracuje z rodzicami,  

i) promuje swoj  dzia alno  w rodowisku lokalnym,  

j) wychowuje uczniów w poczuciu godno ci i to samo ci narodowej,  

k) rozwija zainteresowanie kultur  Europy i wiata. 

3. Wizja szko y: 

1) Pracujemy w szkole nowoczesnej, która:  

a) stale podnosi jako  nauczania,  

b) adzie nacisk na metody aktywizuj ce,  

c) stawia na rozwój j zyków obcych,  

d) stosuje motywacyjny system oceniania,  

e) rozwija indywidualne zdolno ci i zainteresowania,  

f) pomaga uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

g) rozwija samorz dno  w szkole,  

h) dba o zdrowy styl ycia i rozwój sportu w szkole,  

i) integruje si  ze rodowiskiem lokalnym i stawia na rozwój edukacji regionalnej,  

j) jest nowoczesna, przyjazna uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

4. Model nauczyciela: 

1) Nauczyciel szko y w Cha upkach D bnia skich to osoba, która jest:  

a) wykszta cona, stale doskonal ca swój warsztat pracy,  

b) kreatywna, otwarta na zachodz ce zmiany,  

c) yczliwa, wymagaj ca i sprawiedliwa,  

d) podejmuj ca si  ambitnych zada ,  

e) otwarta na potrzeby uczniów, rodziców i szko y,  

f) przekazuj ca uczniowi warto ci zgodne z modelem absolwenta szko y. 
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5. Model absolwenta:  

1) Absolwent Szko y w Cha upkach D bnia skich to ucze , który:  

a) posiada wysoki poziom wiedzy i umiej tno ci,  

b) potrafi pracowa  zespo owo,  

c) ma wysok  kultur  osobist ,  

d) jest uczciwy i prawdomówny,  

e) dba o zdrowy, higieniczny tryb ycia,  

f) identyfikuje si  ze swoj  ma  ojczyzn ,  

g) szanuje dziedzictwo kultury swojego narodu, piel gnuje patriotyzm,  

h) jest otwarty na warto ci kultury Europy i wiata. 

 

ROZDZIA  III 

CELE I ZADANIA SZKO Y 
 

§ 6 

1. Szko a realizuje cele i zadania wynikaj ce z przepisów prawa oraz uwzgl dniaj ce 

szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szko y. 

 

§ 7 

1. Dzia alno  edukacyjna szko y jest okre lona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje ca  dzia alno  szko y 

z punktu widzenia dydaktycznego, 

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmuj cy: 

a) tre ci i dzia ania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b) tre ci i dzia ania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzon  diagnoz  

potrzeb i problemów wyst puj cych w danej spo eczno ci szkolnej, skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2. Nauczyciele i inni pracownicy szko y maj  obowi zek realizowa  program 

wychowawczo-profilaktyczny szko y. Tre ci wychowawcze realizuje si  w ramach zaj  

edukacyjnych, zaj  z wychowawc  oraz podczas zaj  pozalekcyjnych. 

3. Edukacja szkolna przebiega w nast puj cych etapach edukacyjnych: 

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddzia ach przedszkolnych,  
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2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szko y podstawowej, 

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szko y podstawowej. 

4. Szko a realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewn trzne ród a finansowania w celu 

wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

 

§ 8 

1. Celem kszta cenia w szkole jest przede wszystkim dba  o integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, spo eczny i moralny ucznia, a zadaniami s : 

1) wprowadzanie uczniów w wiat warto ci, w tym ofiarno ci, wspó pracy, solidarno ci, 

altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców post powania 

i budowanie relacji spo ecznych, sprzyjaj cych bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele), 

2) wzmacnianie poczucia to samo ci indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 

i etnicznej, 

3) formowanie u uczniów poczucia godno ci w asnej osoby i szacunku dla godno ci 

innych osób, 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywno , innowacyjno  i przedsi biorczo , 

5) rozwijanie umiej tno ci krytycznego i logicznego my lenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania, 

6) ukazywanie warto ci wiedzy jako podstawy do rozwoju umiej tno ci, 

7) rozbudzanie ciekawo ci poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

8) wyposa enie uczniów w taki zasób wiadomo ci oraz kszta towanie takich 

umiej tno ci, które pozwalaj  w sposób bardziej dojrza y i uporz dkowany zrozumie  

wiat, 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu w asnych predyspozycji i okre laniu drogi dalszej 

edukacji, 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pog bianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawo ci poznawczej, 

11) kszta towanie postawy otwartej wobec wiata i innych ludzi, aktywno ci w yciu 

spo ecznym oraz odpowiedzialno ci za zbiorowo , 

12) zach canie do zorganizowanego i wiadomego samokszta cenia opartego na 

umiej tno ci przygotowania w asnego warsztatu pracy, 

13) ukierunkowanie ucznia ku warto ciom. 

2. Szko a realizuje cele i zadania okre lone w ust. 1 i §7, ust.1 poprzez: 
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1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiej tno ci niezb dnych w procesie 

dalszego kszta cenia, 

2) rozwijanie poznawczych mo liwo ci uczniów, tak, aby mogli oni przechodzi  od 

dzieci cego do bardziej dojrza ego i uporz dkowanego rozumienia wiata, 

3) rozwijanie i przekszta canie spontanicznej motywacji poznawczej w motywacj  

wiadom , przygotowuj c do podejmowania zada  wymagaj cych systematycznego 

i d szego wysi ku intelektualnego i fizycznego, 

4) uwzgl dnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kszta cenia, 

5) rozwijanie umiej tno ci poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbli szego 

otoczenia rodzinnego, spo ecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego, 

6) umacnianie  wiary  dziecka  we  w asne  si y  i  w  mo liwo  osi gania  trudnych,  ale  

warto ciowych celów, 

7) rozbudzanie i rozwijanie wra liwo ci estetycznej dziecka, 

8) wzmacnianie poczucia to samo ci kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej, 

9) kszta towanie zainteresowa  w asnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami 

i obyczajami oraz zagro eniami dla miasta i regionu, 

10) kszta towanie samodzielno ci, obowi zkowo ci, odpowiedzialno ci za siebie i innych, 

11) zach canie do indywidualnego i grupowego dzia ania na rzecz innych, 

12) kszta towanie umiej tno ci reagowania na zagro enie bezpiecze stwa, ycia 

i zdrowia, 

13) kszta towanie potrzeby i umiej tno ci dbania o w asne zdrowie, sprawno  fizyczn  

i w ciw  postaw  cia a, 

14) promowanie ochrony zdrowia, kszta towanie nawyków higieny osobistej, zdrowego 

ywienia i higieny pracy umys owej, 

15) poznanie szkodliwo ci rodków odurzaj cych (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) 

i zaznajomienie z instytucjami udzielaj cymi pomocy, 

16) opiek  nad uczniami z rodzin zagro onych patologi  i niewydolnych wychowawczo, 

17) poznawanie cech w asnej osobowo ci i u wiadamianie sobie w asnej odr bno ci, 

18) rozpoznawanie w asnych emocji i emocji innych ludzi oraz kszta towanie do nich 

ciwego stosunku, 

19) rozwijanie umiej tno ci asertywnych, 

20) tworzenie w asnego systemu warto ci w oparciu o zasady solidarno ci, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwo ci i wolno ci, 

21) rozwijanie zainteresowa  i uzdolnie , 



11 
 

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i regu  obowi zuj cych 

w relacjach mi dzyludzkich, 

23) ukazanie znaczenia rodziny w yciu ka dego cz owieka i w ciwych wzorców ycia 

rodzinnego, 

24) kszta towanie umiej tno ci bezpiecznego i higienicznego post powania w yciu 

szkolnym i prywatnym, 

25) integracj  uczniów niepe nosprawnych. 

 

§ 9 

1. Realizacja celów i zada  szko y odbywa si  tak e z uwzgl dnieniem optymalnych 

warunków rozwoju ucznia poprzez nast puj ce dzia ania: 

1) integracj  wiedzy nauczanej w procesie kszta cenia zintegrowanego na pierwszym 

etapie edukacyjnym, 

2) oddzia ywanie wychowawcze okre lone w celach i zadaniach szko y,  

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole, 

4) prowadzenie kó  zainteresowa  i kó  przedmiotowych, zaj  specjalistycznych, 

dydaktyczno-wyrównawczych i zaj  gimnastyki korekcyjnej, 

5) prac  pedagoga szkolnego wspomagan  badaniami i zleceniami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 

6) wspó prac  z Poradni  Psychologiczno-Pedagogiczn   w Le ajsku, S dem Rodzinnym 

w Le ajsku, Policj , Gminnym O rodkiem Pomocy Spo ecznej w Le ajsku i innymi 

organizacjami i stowarzyszeniami wspieraj cymi szko . 

 

Bezpiecze stwo uczniów 

§ 10 
1. Szko a dba o bezpiecze stwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wej cia ucznia do 

szko y do momentu jej opuszczenia, poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywaj cym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz 

innych pracowników szko y,  

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dy urów nauczycielskich na 

korytarzach – zasady i organizacj  ww. dy urów okre la zarz dzenie dyrektora 

szko y, 

3) omawianie zasad bezpiecze stwa na godzinach wychowawczych i innych zaj ciach, 
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4) w miar  mo liwo ci przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w ró nym 

wieku dla oddzia ów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII, 

5) zapewnienie pobytu w wietlicy szkolnej uczniom wymagaj cym opieki przed 

zaj ciami i po zaj ciach lekcyjnych, 

6) szkolenie pracowników szko y w zakresie bhp, 

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzese  i innego sprz tu szkolnego do wzrostu 

uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepe nosprawnych, 

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kszta cenie komunikacyjne 

prowadz ce do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 

9) zapewnienie uczniom warunków do spo ycia posi ku obiadowego w sto ówce 

szkolnej, 

10) utrzymywanie pomieszcze  szkolnych, budynków, placów, boisk i sprz tu szkolnego 

w stanie pe nej sprawno ci i sta ej czysto ci, 

11) dostosowanie rozk adu zaj  lekcyjnych do zasad higieny pracy umys owej uczniów, 

12) kszta towanie postaw promuj cych zdrowy tryb ycia, 

13) Szko a zapewnia uczniom dost p do Internetu oraz podejmuje dzia ania 

zabezpieczaj ce przed dost pem do tre ci, które mog  stanowi  zagro enie dla ich 

prawid owego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczaj cego, 

14) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrze one sytuacje lub zachowania 

uczniów stanowi ce zagro enie bezpiecze stwa uczniów,   

15) inny pracownik obs ugi szko y zwraca si  do osób postronnych wchodz cych na teren 

szko y o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

szko y lub skierowa  t  osob  do dyrektora, 

16) nauczyciel lub inny pracownik szko y niezw ocznie zawiadamia dyrektora szko y 

o wszelkich dostrze onych zdarzeniach, nosz cych znamiona przest pstwa lub 

stanowi cych zagro enie dla zdrowia lub ycia uczniów. 

2. Szko a zapewnia uczniom opiek  podczas zaj  zorganizowanych przez szko  poza jej 

terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pe noletniej): 

1) na oddzia  klasowy je eli grupa nie wyje a poza miejscowo  i nie korzysta 

z publicznych rodków lokomocji, 

2) na 10 uczniów – je eli wycieczka korzysta z publicznych rodków lokomocji lub 

udaje si  poza miejscowo , 

3) na 10  uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej. 
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3. Szko a zg asza Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed 

wyjazdem na wycieczk . 
 

Koordynator do spraw bezpiecze stwa  

§ 11 
1. Powo any przez dyrektora koordynator ds. bezpiecze stwa, wykonuj c swoje zadania 

integruje dzia ania wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i rodziców) 

oraz podmiotów wspó pracuj cych ze rodowiskiem szkolnym.  

2. Zadania koordynatora ds. bezpiecze stwa powierza si  wybranemu nauczycielowi. 

3. Do podstawowych jego zada  nale y: 

1) podejmowanie dzia  wychowawczych i profilaktycznych wynikaj cych z programu 

wychowawczego, 

2) opracowanie procedur reagowania na sytuacje kryzysowe, w którym uwzgl dnia si  

realne zagro enia jakie wyst puj  w szkole, 

3) zbieranie i analizowanie informacji o wyst puj cych w szkole i okolicach zagro  

i przekazywanie ich dyrektorowi szko y, nauczycielom i rodzicom, 

4) podejmowanie dzia  eliminuj cych wyst puj ce zagro enia w okolicach szko y 

poprzez zg aszanie takich przypadków policji, stra y po arnej, s bie zdrowia, 

adzom lokalnym, 

5) opracowanie zasad i sposobu wspó pracy z policj , 

6) dokumentowanie podejmowanych dzia  w nast puj cych formach:  

a) ewidencji zdarze  i sytuacji kryzysowych,  

b) rejestru zg osze  i interwencji zewn trznych w rozwi zywaniu sytuacji i zdarze  

kryzysowych (policji, stra y po arnej, s by medycznej),  

c) wykazu uczniów zagra aj cych bezpiecze stwu w szkole,  

d) notatek s bowych z rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi 

i wychowawcami klas,  

e) ewidencji spotka  edukacyjno–informacyjnych organizowanych przez szko  dla 

nauczycieli i uczniów i ich rodziców ze s bami zewn trznymi na temat 

bezpiecze stwa.  

7) Koordynator ds. bezpiecze stwa na bie co informuje dyrektora szko y o wszystkich 

podejmowanych dzia aniach. 
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

§ 12 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych mo liwo ci psychofizycznych ucznia, 

wynikaj cych w szczególno ci:  

1) z niepe nosprawno ci, 

2) z niedostosowania spo ecznego, 

3) z zagro enia niedostosowaniem spo ecznym, 

4) ze szczególnych uzdolnie , 

5) ze specyficznych trudno ci w uczeniu si , 

6) z zaburze  komunikacji j zykowej,  

7) z choroby przewlek ej,  

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

9) z niepowodze  edukacyjnych, 

10) z zaniedba rodowiskowych zwi zanych z sytuacj  bytow  ucznia i jego rodziny, 

sposobem sp dzania czasu wolnego, kontaktami rodowiskowymi,  

11) z trudno ci adaptacyjnych zwi zanych z ró nicami kulturowymi lub ze zmian  

rodowiska edukacyjnego, w tym zwi zanych z wcze niejszym kszta ceniem za 

granic . 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów 

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwi zywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiej tno ci wychowawczych 

w celu zwi kszania efektywno ci pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne 

i nieodp atne.  

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczn  organizuje dyrektor szko y.  

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielaj  uczniom nauczyciele oraz 

specjali ci wykonuj cy w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we wspó pracy z:  

1) rodzicami uczniów, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;  

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
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4) innymi przedszkolami, Szko ami i placówkami, 

5) organizacjami pozarz dowymi oraz innymi instytucjami dzia aj cymi na rzecz 

rodziny, dzieci i m odzie y. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:  

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) dyrektora szko y, 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadz cych 

zaj cia z uczniem, 

5) higienistki szkolnej,  

6) poradni, 

7) pomocy nauczyciela, 

8) pracownika socjalnego, 

9) asystenta rodziny, 

10) kuratora s dowego.  

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bie cej 

pracy z uczniem oraz w formie:  

1) zaj  rozwijaj cych uzdolnienia, 

2) zaj  dydaktyczno-wyrównawczych,  

3) zaj  specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zaj  o charakterze 

terapeutycznym, 

4) warsztatów, 

5) porad i konsultacji. 

9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów 

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkole .  

10. Zaj cia rozwijaj ce uzdolnienia organizuje si  dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi si  przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zaj  nie 

mo e przekracza  8.  

11. Zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje si  dla uczniów maj cych trudno ci 

w nauce, w szczególno ci w spe nianiu wymaga  edukacyjnych wynikaj cych z podstawy 

programowej kszta cenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników 

zaj  nie mo e przekracza  8.  
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12. Zaj cia korekcyjno-kompensacyjne organizuje si  dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudno ciami w uczeniu si . Liczba 

uczestników zaj  nie mo e przekracza  5.  

13. Godzina zaj  rozwijaj cych uzdolnienia i zaj  dydaktyczno-wyrównawczych trwa 

45 minut.  

14. Zaj cia rozwijaj ce uzdolnienia, zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zaj cia 

specjalistyczne prowadz  nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjali ci 

posiadaj cy kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zaj .  

15. Udzia  ucznia w zaj ciach dydaktyczno- wyrównawczych i zaj ciach specjalistycznych 

trwa do czasu zlikwidowania opó nie  w uzyskaniu osi gni  edukacyjnych 

wynikaj cych z podstawy programowej kszta cenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego lub z agodzenia albo wyeliminowania zaburze  stanowi cych powód 

obj cia ucznia dan  form  pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

16. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjali ci w szkole prowadz  

w szczególno ci: obserwacj  pedagogiczn , w trakcie bie cej pracy z uczniami, maj  

na celu rozpoznanie u uczniów trudno ci w uczeniu si , a w przypadku uczniów klas I-III 

szko y podstawowej ryzyka wyst pienia specyficznych trudno ci w uczeniu si , lub 

szczególnych uzdolnie ;  

17. W przypadku stwierdzenia, e ucze  ze wzgl du na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz mo liwo ci psychofizyczne wymaga obj cia pomoc  psychologiczno-pedagogiczn , 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezw ocznie 

udzielaj  uczniowi tej pomocy w trakcie bie cej pracy z uczniem i informuj  o tym 

wychowawc  klasy.  

18. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

lub specjalistów o potrzebie obj cia ucznia pomoc  psychologiczno-pedagogiczn  

w trakcie ich bie cej pracy z uczniem - je li stwierdzi tak  potrzeb .  

19. Wychowawca klasy planuj c udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

wspó pracuje z rodzicami ucznia oraz z innymi nauczycielami, wychowawcami grup 

wychowawczych i specjalistami, prowadz cymi zaj cia z uczniem, poradni  lub innymi 

osobami, których mowa powy ej.  

20. W przypadku gdy ucze  by  obj ty pomoc  psychologiczno-pedagogiczn  szkole, 

wychowawca klasy planuj c udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

uwzgl dnia wnioski dotycz ce dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji 

prowadzonej zgodnie z przepisami prawa o wiatowego.  
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21. Dyrektor szko y mo e wyznaczy  inn  ni  wymieniona powy ej osob , której zadaniem 

dzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom w szkole.  

22. Zapisy ust pów 23–27 stosuje si  odpowiednio do uczniów posiadaj cych orzeczenie 

o potrzebie indywidualnego obowi zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opini  poradni, z tym e przy 

planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzgl dnienia si  

tak e zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.  

23. W przypadku ucznia posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których 

mowa powy ej – tak e okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy b  realizowane, jest zadaniem zespo u. Podczas planowania i koordynowania 

udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzgl dnia si  wymiar 

godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, o którym mowa powy ej.  

24. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, o których mowa powy ej dyrektor szko y ustala, bior c pod uwag  

wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mog  by  przeznaczone na realizacj  

tych form.  

25. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy b  realizowane, s  uwzgl dniane 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia 

zgodnie z przepisami. 

26. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjali ci udzielaj cy uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadz  dokumentacj  zgodnie z przepisami. 

27. W przypadku uczniów posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego 

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjali ci udzielaj cy uczniom 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej uwzgl dniaj  w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia , wnioski dotycz ce dalszej pracy 

z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami. 

28. O potrzebie obj cia ucznia pomoc  psychologiczno-pedagogiczn  informuje si  rodziców 

ucznia.  
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29. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy b  

realizowane, dyrektor szko y niezw ocznie informuje w sposób przyj ty w szkole 

rodziców ucznia.  

 

ROZDZIA  IV 
CELE I ZADANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 13 
1. Edukacja w oddziale przedszkolnym ma na celu przede wszystkim wsparcie ca ciowego 

rozwoju dziecka w zakresie zada  zwi zanych z: 

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywno ci dziecka poprzez organizacj  warunków 

sprzyjaj cych nabywaniu do wiadcze  w fizycznym, emocjonalnym, spo ecznym 

i poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzeniem warunków umo liwiaj cych dzieciom swobodny rozwój, zabaw  

i odpoczynek w poczuciu bezpiecze stwa, 

3) wspieraniem aktywno ci dziecka podnosz cej poziom integracji sensorycznej 

i umiej tno ci korzystania z rozwijaj cych si  procesów poznawczych, 

4) zapewnieniem prawid owej organizacji warunków sprzyjaj cych nabywaniu przez 

dzieci do wiadcze , które umo liwi  im ci  procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijaj cym si  w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

5) wspieraniem samodzielnej dzieci cej eksploracji wiata, doborem tre ci adekwatnych 

do poziomu rozwoju dziecka, jego mo liwo ci percepcyjnych, wyobra  

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowa , 

6) wzmacnianiem poczucia warto ci, indywidualno , oryginalno  dziecka oraz 

potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) promowaniem ochrony zdrowia, tworzeniem sytuacji sprzyjaj cych rozwojowi 

nawyków i zachowa  prowadz cych do samodzielno ci, dbania o zdrowie, sprawno  

ruchow  i bezpiecze stwo, w tym o bezpiecze stwo w ruchu drogowym, 

8) przygotowywaniem do rozumienia emocji, uczu  w asnych i innych ludzi oraz 

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

sytuacji, pojawiaj cych si  w szkole oraz sytuacji zadaniowych, uwzgl dniaj cych 

tre ci adekwatne do intelektualnych mo liwo ci i oczekiwa  rozwojowych dzieci, 
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9) tworzeniem sytuacji edukacyjnych buduj cych wra liwo  dziecka, w tym wra liwo  

estetyczn , w odniesieniu do wielu sfer aktywno ci cz owieka: mowy, zachowania, 

ruchu, rodowiska, ubioru, muzyki, ta ca, piewu, teatru, plastyki, 

10) tworzeniem warunków pozwalaj cych na bezpieczn , samodzieln  eksploracj  

otaczaj cej dziecko przyrody, stymuluj cych rozwój wra liwo ci i umo liwiaj cych 

poznanie warto ci oraz norm odnosz cych si  do rodowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka, 

11) tworzeniem warunków umo liwiaj cych bezpieczn , samodzieln  eksploracj  

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania 

i podejmowania intencjonalnego dzia ania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12) wspó dzia aniem z rodzicami, ró nymi rodowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za ród o istotnych warto ci, na rzecz tworzenia warunków 

umo liwiaj cych rozwój to samo ci dziecka, 

13) kreowaniem, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadz cych do 

poznania przez dziecko warto ci i norm spo ecznych, których ród em jest rodzina, 

grupa w szkole, inne doros e osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowa  

wynikaj cych z warto ci mo liwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

14) systematycznym uzupe nianiem, za zgod  rodziców, realizowanych tre ci 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikaj ce z pojawienia si  w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpiecze stwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematycznym wspieraniu rozwoju mechanizmów uczenia si  dziecka, 

prowadz cych do osi gni cia przez nie poziomu umo liwiaj cego podj cie nauki 

w szkole, 

16) organizowaniem zaj  – zgodnie z potrzebami – umo liwiaj cych dziecku poznawanie 

kultury i j zyka mniejszo ci narodowej lub etnicznej lub j zyka regionalnego, 

17) tworzeniem sytuacji edukacyjnych sprzyjaj cych budowaniu zainteresowania dziecka 

zykiem obcym nowo ytnym, ch ci poznawania innych kultur. 

2. W celu realizacji zada , oddzia  przedszkolny wspó pracuje z:  

1) poradni  psychologiczno-pedagogiczn  i poradniami specjalistycznymi,  

2) rodzicami,  

3) GOPS-em,  

4) jednostkami opieki zdrowotnej,  

5) organizacjami spo ecznymi i stowarzyszeniami. 
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Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

§ 14 

1. Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka 

z przedszkola: na tablicy og osze  dla rodziców, na pierwszym zebraniu z rodzicami. 

2. Dyrektor na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej zobowi zuje nauczyciela do 

bezwzgl dnego przestrzegania o wiadcze  o odbiorze dziecka. 

3. Wychowawczyni grupy zobowi zana jest do pobrania pisemnych o wiadcze  od 

rodziców, prawnych opiekunów dziecka upowa niaj cych osoby mog ce wybiera  

dziecko z przedszkola. Rodzice w o wiadczeniu podaj : imi  i nazwisko upowa nionej 

osoby, wiek i stopie  pokrewie stwa. 

4. Nauczyciel mo e odmówi  wydania dziecka osobie upowa nionej do odbioru, je eli 

stwierdzi, e osoba nie daje gwarancji zapewnienia dziecku pe nego bezpiecze stwa. 

W takim przypadku nale y bezwzgl dnie skontaktowa  si  z rodzicami dziecka 

i potwierdzi  upowa nienie do odebrania dziecka przez t  osob  (nale y przy tym 

wyja ni  powody odmowy wydania dziecka), albo te  wezwa  rodziców do osobistego 

odbioru dziecka z przedszkola. 

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, np. Zachowanie osoby zg aszaj cej si  po 

dziecko (w tym rodzica) wskazuje na znajdowanie si  w stanie po spo yciu alkoholu, 

mo na zwróci  si  o pomoc do policji. 

6. yczenie rodzica dotycz ce nie wydawania dziecka jednemu z nich musi by  

potwierdzone orzeczeniem s dowym. 

7. Upowa nienie wa ne jest przez ca y rok szkolny. 

8. Rodzice przyprowadzaj  dziecko do sali i przekazuj  pod opiek  nauczycielowi oraz 

odbieraj  dziecko po zako czeniu zaj  w obecno ci nauczyciela. 

9. W przypadku nieodebrania dziecka, nauczyciel powinien niezw ocznie powiadomi  

rodziców o tym fakcie oraz zapewni  opiek  do czasu przybycia rodziców. 

 

§ 15 

1. Za opiek  nad dzie mi odpowiedzialni s  wszyscy pracuj cy w oddziale przedszkolnym, 

a szczególnie przydzielony do oddzia u nauczyciel.  

2. Nauczyciele prowadz cy zaj cia i zabawy na terenie przedszkola i poza nim ponosz  

odpowiedzialno  za zdrowie i bezpiecze stwo dzieci.  

3. Dziecko ucz szczaj ce na zaj cia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opiek  

osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zaj .  
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4. Ka dorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci: sala zaj , szatnia, 

azienka, plac zabaw oraz sprz t, pomoce dydaktyczne i inne narz dzia znajduj ce si  

w zasi gu dzieci.  

5. Nauczyciel opuszcza oddzia  w momencie przyj cia drugiego nauczyciela, informuje go 

o wszystkich sprawach dotycz cych wychowanków.  

6. Nauczyciel mo e opu ci  dzieci w sytuacji nag ej, tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie 

opiek  upowa nionej osoby nad powierzonymi dzie mi.  

7. W przypadkach nag ych wszystkie dzia ania pracowników przedszkola niezale nie od 

zakresu czynno ci s bowych w pierwszej kolejno ci skierowane s  na zapewnienie 

bezpiecze stwa dzieciom.  

8. W przedszkolu nie mog  by  stosowane adne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza 

udzieleniem pierwszej pomocy w nag ych wypadkach.  

9. Obowi zkiem nauczyciela jest znajomo  i przestrzeganie przepisów bhp, ppo ., 

przepisów ruchu drogowego.  

10. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywa  si  przy udziale 

wymaganej liczby opiekunów. Dalsze wycieczki i wyjazdy powinny przebiega  zgodnie 

z obowi zuj cym ,,Regulaminem wycieczek". 

 

§ 16 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpiecze stwo i zdrowie powierzonych jego opiece 

wychowanków.  

2. Wspó pracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m.in.:  

1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikaj cych z programu 

wychowania przedszkolnego i planów pracy,  

2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o post pach i zachowaniu dziecka,  

3) ustala z rodzicami wspólne kierunki dzia  wspomagaj cych rozwój i wychowanie,  

4) udost pnia rodzicom wytwory dzia alno ci dzieci. 

3. Planuje i prowadzi prac  wychowawczo-dydaktyczn  w oparciu o program wychowania 

przedszkolnego oraz odpowiada za jej jako , m.in.:  

1) tworzy warunki wspomagaj ce rozwój dzieci, ich zdolno ci i zainteresowa ,  

2) y do pobudzania aktywno ci dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: spo ecznej, 

emocjonalnej, ruchowej i umys owej,  

3) wspiera rozwój aktywno ci dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz 

otaczaj cej rzeczywisto ci spo eczno-kulturowej i przyrodniczej,  
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4) stosuje zasad  indywidualizacji pracy, uwzgl dniaj c mo liwo ci i potrzeby ka dego 

dziecka,  

5) stosuje nowoczesne, aktywizuj ce metody pracy, 

6) dokonuje diagnozy gotowo ci dziecka do podj cia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna):  

a) z pocz tkiem roku szkolnego – diagnoza wst pna,  

b) w kwietniu – diagnoza ostateczna, któr  przekazuje rodzicom za potwierdzeniem 

odbioru. 

4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne maj ce na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci:  

1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywno ci 

w arkuszach obserwacji,  

2) opracowuje plany pracy wychowawczo-dydaktycznej z ca  grup  uwzgl dniaj ce 

prac  wyrównawczo-kompensacyjn . 

5. Nauczyciel oddzia u przedszkolnego jest cz onkiem rady pedagogicznej dzia aj cej 

w szkole.  

 

Rekrutacja oddzia u 

§ 17 

1. Do oddzia u przedszkolnego ucz szczaj  dzieci od 3 do 6 lat.  

2. Dzieci w wieku 6 lat maj  obowi zek rocznego przygotowania przedszkolnego 

w przypadku nierozpocz cia nauki w klasie pierwszej.  

 

§ 18 

1. Nauczyciel i rodzice oddzia u przedszkolnego zobowi zani s  do wspó dzia ania ze sob  

w celu skutecznego oddzia ywania wychowawczego na dziecko i okre lania drogi jego 

indywidualnego rozwoju. 

2. W trosce o jednolite oddzia ywanie wychowawcze nauczyciel powinien:  

1) systematycznie informowa  rodziców o zadaniach wychowawczych i kszta cych 

realizowanych w oddziale przedszkolnym, zapoznaj c z podstaw  programow  

i w czaj c ich do kszta towania u dzieci okre lonych w niej wiadomo ci 

i umiej tno ci,  

2) informowa  o sukcesach i k opotach ich dzieci na jakie natrafiaj  i w cza  ich do 

wspierania osi gni  rozwojowych dzieci i agodzenia trudno ci,  



23 
 

3) zach ca  rodziców do wspólnego organizowania wydarze  przedszkola 

i wspó decydowa  o ich organizowaniu. 

3. Rodzice maj  prawo do:  

1) zapoznania si  z programem oraz zadaniami wynikaj cymi z programu wychowania 

przedszkolnego,  

2) uzyskiwania na bie co rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 

zachowania i rozwoju,  

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela w rozpoznawaniu przyczyn trudno ci 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.  

4. Sta e spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze organizowane s  podczas ogólnoszkolnych zebra  rodzicielskich zgodnie 

z harmonogramem.  

5. Cz stotliwo  pozosta ych spotka  ustala nauczyciel oddzia u przedszkolnego 

w zale no ci od potrzeb.  

6. Formy wspó pracy z rodzicami dzieci oddzia u przedszkolnego:  

1) zebrania grupowe,  

2) rozmowy indywidualne,  

3) zaj cia otwarte,  

4) warsztaty dla rodziców,  

5) uroczysto ci z czynnym udzia em rodziców,  

6) spotkania z rodzicami, wspólne wi towanie. 

 

ROZDZIA  V 

ORGANY SZKO Y I ICH KOMPETENCJE 
§ 19 

1. Organami szko y s : 

1) dyrektor szko y, 

2) rada pedagogiczna, 

3) samorz d uczniowski, 

4) rada rodziców. 

2. Organem wy szego stopnia w rozumieniu Kodeksu post powania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowi zku 

szkolnego uczniów, jest Gmina Le ajsk i Kurator O wiaty. 
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3. Organem wy szego stopnia w rozumieniu Kodeksu post powania administracyjnego, 

w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotycz cych awansu 

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadz cy szko . 

4. Organy szko y s  zobowi zane do wspó pracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego 

klimatu szko y, poczucia wspó dzia ania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 

funkcjonowania szko y. 

 

Dyrektor 

§ 20 

1. Dyrektor szko y kieruje szko , jest jej przedstawicielem na zewn trz, jest prze onym 

bowym wszystkich pracowników szko y, przewodnicz cym rady pedagogicznej. 

2. Dyrektor jako przewodnicz cy rady pedagogicznej jest zobowi zany do: 

1) tworzenia atmosfery yczliwo ci i zgodnego wspó dzia ania wszystkich cz onków 

rady pedagogicznej w celu podnoszenia jako ci pracy szko y, 

2) podejmowania dzia  umo liwiaj cych rozwi zywanie sytuacji konfliktowych 

wewn trz szko y, 

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godno ci nauczycieli, 

oddzia ywania na postaw  nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji 

i podnoszenia kwalifikacji, 

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowi zuj cymi przepisami prawa o wiatowego 

oraz omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji dyrektora nale y w szczególno ci: 

1) kierowanie dzia alno ci  szko y oraz reprezentowanie jej na zewn trz, 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych 

w szkole, 

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne dzia ania prozdrowotne, 

4) realizacja uchwa  rady pedagogicznej, podj tych w ramach ich kompetencji 

stanowi cych, 

5) dysponowanie rodkami okre lonymi w planie finansowym szko y, ponoszenie 

odpowiedzialno ci za ich prawid owe wykorzystanie,  

6) wykonywanie zada  zwi zanych z zapewnieniem bezpiecze stwa uczniom 

i nauczycielom w czasie zaj  organizowanych przez szko , 

7) wspó dzia anie ze szko ami wy szymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 
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8) odpowiedzialno  za w ciw  organizacj  i przebieg egzaminu w klasie VIII,  

9) stwarzanie warunków do dzia ania w zespole: wolontariuszy, stowarzysze  i innych 

organizacji, których celem statutowym jest dzia alno  wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej 

i opieku czej szko y, 

10) wyst powanie do Podkarpackiego Kuratora O wiaty z wnioskiem o przeniesienie 

ucznia do innej szko y, 

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej ni  dwa razy w roku szkolnym, 

ogólnych wniosków wynikaj cych ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji o dzia alno ci szko y, 

12) wstrzymywanie wykonania uchwa  rady pedagogicznej, podj tych w ramach jej 

kompetencji stanowi cych, niezgodnych z przepisami prawa, 

13) wydawanie zezwolenia na spe nianie przez dziecko obowi zku szkolnego poza szko  

oraz okre lenie warunków jego spe niania, 

14) kontrolowanie spe niania obowi zku szkolnego przez dzieci mieszkaj ce w obwodzie 

szko y podstawowej,  

15) dopuszczanie do u ytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 

nauczania, podr czników, materia ów edukacyjnych oraz wiczeniowych, 

16) podawanie do publicznej wiadomo ci zestawu podr czników, które b  

obowi zywa  od pocz tku nast pnego roku szkolnego, 

17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, 

18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego 

nauczania, takiego nauczania, 

19) ustala dodatkowych dni wolnych od zaj  dydaktyczno-wychowawczych, 

20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 

i nauczycielom, 

21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas 

i oddzia ów tygodniowego rozk adu zaj , 

22) realizacja zalece  wynikaj cych z orzeczenia o potrzebie kszta cenia specjalnego 

ucznia. 

4. Do kompetencji dyrektora, wynikaj cych z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks 

pracy nale y w szczególno ci: 

1) kierowanie jako kierownik zak adem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników nieb cych nauczycielami, 
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2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 

pracowników szko y, 

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz dkowych 

nauczycielom i innym pracownikom szko y, 

4) wyst powanie z wnioskami w sprawach odznacze , nagród i innych wyró nie  dla 

nauczycieli oraz pozosta ych pracowników szko y, 

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozosta ych pracowników szko y 

maj cych status pracowników samorz dowych, 

6) sprawowanie opieki nad dzie mi ucz cymi si  w szkole, 

7) odpowiedzialno  za dydaktyczny, wychowawczy i opieku czy poziom szko y, 

8) tworzenie warunków do rozwijania samorz dnej i samodzielnej pracy uczniów, 

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zada  oraz doskonaleniu 

zawodowym, 

10) zapewnienie, w miar  mo liwo ci, odpowiednich warunków organizacyjnych do 

realizacji zada  dydaktycznych i opieku czo-wychowawczych, 

11) zapewnienie bezpiecze stwa uczniom i nauczycielom w czasie zaj  organizowanych 

przez szko , 

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli, 

13) zawieszenie w pe nieniu obowi zków nauczyciela, przeciwko któremu wszcz to 

post powanie karne lub z ono wniosek o wszcz cie post powania dyscyplinarnego, 

14) zawieszenie w pe nieniu obowi zków nauczyciela, je eli wszcz te post powanie 

karne lub z ony wniosek o wszcz cie post powania dyscyplinarnego dotyczy 

naruszenia praw i dobra dziecka, 

15) wspó dzia anie z zak adowymi organizacjami zwi zkowymi, w zakresie ustalonym 

ustaw  o zwi zkach zawodowych, 

16) administrowanie zak adowym funduszem wiadcze  socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tego  funduszu, stanowi cym odr bny dokument, 

17) w wykonywaniu swoich zada  wspó pracuje z rad  pedagogiczn , rad  rodziców 

i samorz dem uczniowskim, 

18) wydaje zarz dzenia we wszystkich sprawach zwi zanych z w ciw  organizacj  

procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieku czego w szkole, 

19) Zarz dzenia dyrektora podlegaj  og oszeniu  na tablicy og osze  w pokoju 

nauczycielskim. 
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§ 21 

1. Stanowisko dyrektora szko y powierza si  na 5 lat. W uzasadnionych przypadkach, 

w uzgodnieniu z kuratorem o wiaty, mo na powierzy  to stanowisko na krótszy okres, 

jednak nie krótszy ni  1 rok szkolny.  

2. Po up ywie okresu, o którym mowa w ust.1 organ prowadz cy Szko  mo e przed  

powierzenie stanowiska dyrektora na kolejne 5 lat po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny i po zasi gni ciu opinii rady pedagogicznej.  

3. Dyrektor szko y mo e by  odwo any ze stanowiska przed up ywem 5 lat:  

1) przez organ prowadz cy Szko , zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i Karty 

Nauczyciela, 

2) na w asn  pro , za 3-miesi cznym wypowiedzeniem, 

3) w razie ustalenia negatywnej oceny pracy, 

4) w przypadkach szczególnie uzasadnionych w czasie roku szkolnego, bez 

wypowiedzenia. 

4. W przypadku nieobecno ci dyrektora jego obowi zki pe ni upowa niony przez niego 

cz onek rady pedagogicznej.  

 

Zarz dzanie szko  

§ 22 

1. Zadania i kompetencje organu prowadz cego oraz organu sprawuj cego nadzór 

pedagogiczny, w tym w szczególno ci zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz 

nadzoru nad dzia alno ci  szko y podstawowej w sprawach administracyjnych 

i finansowych, okre laj  odr bne przepisy. 

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mog  ingerowa  w dzia alno  szko y podstawowej 

wy cznie w zakresie i na zasadach okre lonych w ustawie.  

 

§ 23 

1. Szko  podstawow  kieruje dyrektor. 

2. Kolegialnym organem szko y podstawowej w zakresie realizacji jego statutowych zada  

jest rada pedagogiczna. 

3. Wszyscy uczniowie szko y podstawowej z mocy prawa tworz  samorz d uczniowski.  

4. W szkole podstawowej dzia a, po jej utworzeniu w sposób okre lony ustaw : rada 

rodziców, stanowi ca reprezentacj  rodziców.  
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§ 24 

1. Dzia aj ce w szkole podstawowej organy wzajemnie si  informuj  o podstawowych 

kierunkach planowanej i prowadzonej dzia alno ci.  

2. Celem stworzenia warunków do wspó dzia ania, o których mowa w ust. 1, dyrektor 

organizuje spotkania z przewodnicz cymi rady rodziców, samorz du uczniowskiego 

i wyznaczonym do tego nauczycielem. 

 

§ 25 

1. Dyrektor ma prawo zawiesi  uchwa  rady podj  niezgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami lub nie le  w jej kompetencjach; o wstrzymaniu wykonania uchwa y 

dyrektor szko y zawiadamia organ prowadz cy szko  oraz organ sprawuj cy nadzór 

pedagogiczny, który uchyla uchwa  w razie jej niezgodno ci z przepisami prawa; decyzja 

tych organów jest ostateczna.  

 

§ 26 

1. W razie wyst pienia sytuacji konfliktowej wewn trz szko y g ównym rozjemc  jest 

dyrektor szko y podstawowej. Ustala si  nast puj ce procedury rozwi zywania 

konfliktów:  

1) sytuacje konfliktowe mi dzy uczniami danego oddzia u rozwi zuje wychowawca 

klasy, 

2) konflikt mi dzy uczniami ró nych oddzia ów rozwi zuj  wychowawcy klas, 

3) w sprawach spornych mi dzy nauczycielem i uczniem ustala si , co nast puje:  

a) o zaistnia ym konflikcie informowany jest wychowawca klasy, który po 

zapoznaniu si  z sytuacj  próbuje rozstrzygn  spór, 

b) o zaistnia ym konflikcie ucze - nauczyciel wychowawca informuje rodziców 

ucznia, którzy mog  uczestniczy  w mediacjach, 

c) Sprawy nierozstrzygni te kierowane s  do dyrektora szko y podstawowej. 

4) w sprawach spornych miedzy rodzicem i nauczycielem ustala si  co nast puje:  

a) nauczyciel lub rodzic zg aszaj  fakt zaistnia ego konfliktu wychowawcy klasy, 

b) wychowawca klasy po zapoznaniu si  z sytuacj  przeprowadza rozmow  

w obecno ci stron w celu za egnania konfliktu i wyja nienia spraw spornych, 

c) sprawy nierozstrzygni te kierowane s  do dyrektora szko y podstawowej, 
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5) w przypadku, gdy stron  konfliktu jest dyrektor, powo uje on komisje rozjemcz , 

w sk ad której wchodzi przedstawiciel ka dego organu (rady pedagogicznej, rady 

rodziców) z wy czeniem samorz du uczniowskiego, 

6) w ka dym konfliktowym przypadku osoba prowadz ca mediacje powinna wnikliwie 

rozpozna  stanowiska stron konfliktu i poprzez rozmow  doprowadzi  do zbli enia 

stanowisk, kompromisu i w efekcie do za egnania konfliktu, 

7) od ka dej decyzji strony konfliktu maj  prawo odwo ania si  w formie pisemnej 

w terminie 14 dni od dnia decyzji do organów wy szej instancji – Wójta Gminy 

Le ajsk lub Podkarpackiego Kuratora O wiaty, 

8) w czasie prowadzenia rozmów strony konfliktu obowi zuje dyskrecja, a podejmowane 

dzia ania ze strony dyrektora i innych mediatorów nie mog  by  sprzeczne 

z obowi zuj cym prawem. 

 

Rada pedagogiczna 

§ 27 

1. Rad  pedagogiczn  tworz  dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

W zebraniach rady pedagogicznej mog  bra  udzia  z g osem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodnicz cego na wniosek lub za zgod  rady pedagogicznej. 

2. Do jej kompetencji stanowi cych nale y:  

1) zatwierdzanie planów pracy szko y, 

2) podejmowanie uchwa  w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwa  w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szko y, 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szko  przez organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szko y, 

6) Przygotowanie projektu statutu szko y albo jego zmian oraz ich zatwierdzenie. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególno ci: 

1) organizacj  pracy szko y, zw aszcza tygodniowy rozk ad zaj ,  

2) projekt planu finansowego szko y, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze , nagród i innych wyró nie , 

4) wnioski dyrektora dotycz ce kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych 

w szkole, 
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5) propozycje dyrektora szko y w sprawach przydzia u nauczycielom sta ych prac i zaj  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p atnych zaj  

dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych, 

6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia, 

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program 

nauczania, 

8) dopuszczenie do u ytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podr czników, materia ów edukacyjnych oraz wiczeniowych, 

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szko y, gdy konkurs nie wy oni  kandydata 

albo do konkursu nikt si  nie zg osi , 

10) przed enie powierzenia stanowiska dyrektora, 

11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zaj , 

12) wprowadzenie dodatkowych zaj  edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

 

§ 28 

1. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wy aniaj cej 

kandydata na stanowisko dyrektora szko y. 

2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szko y oraz jego zmian i uchwala statut 

lub jego zmiany. 

3. Rada pedagogiczna mo e wyst powa  z wnioskiem do organu prowadz cego szko  

o odwo anie z funkcji dyrektora szko y oraz odwo anie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w szkole. 

4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej dzia alno ci, który jest odr bnym 

dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej s  protoko owane. 

5. Osoby uczestnicz ce w zebraniach rady s  zobowi zane do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mog  narusza  dobro osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a tak e nauczycieli i innych pracowników szko y. 

6. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy.  

7. Rada podejmuje uchwa y na zebraniach plenarnych. Uchwa y rady obowi zuj  

wszystkich pracowników szko y i uczniów.  

8. Uchwa y rady pedagogicznej podejmowane s  zwyk  wi kszo ci  g osów w obecno ci, 

co najmniej po owy jej cz onków. 

9. Rada mo e powo  w zale no ci od potrzeb sta e lub dora ne komisje. Dzia alno  

komisji mo e dotyczy  wybranych zagadnie  statutowych dzia alno ci szko y i pracy 
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nauczycieli. Prac  komisji kieruje przewodnicz cy wybrany przez rad . Komisja 

informuje rad  o wynikach swojej pracy.  

10. Z zebrania rady pedagogicznej sporz dza si  protokó  w terminie do siedmiu dni od daty 

zebrania, i do cza si  go do ksi gi protoko ów rady pedagogicznej. Protokó  z zebrania 

rady wraz z liczb  obecno ci cz onków podpisuje przewodnicz cy rady i protokolant. 

Wszystkie strony protoko ów s  parafowane przez przewodnicz cego rady oraz 

protokolanta. 

11. Dokumenty do czane do protoko u przez cz onków rady pedagogicznej powinny by  

sporz dzone wed ug okre lonego wzoru. 

12. Cz onkowie rady zobowi zani s  w terminie 14 dni od sporz dzenia protoko u do 

zapoznania si  z jego tre ci  i zg oszenia ewentualnych sprostowa  i uzupe nie ; o ich 

wprowadzeniu do protoko u decyduje rada pedagogiczna. 

13. Ksi  protoko ów udost pnia si  na terenie szko y jej nauczycielom oraz upowa nionym 

przedstawicielom organu prowadz cego szko  i sprawuj cego nadzór pedagogiczny 

w obecno ci dyrektora szko y lub wskazanej przez niego osoby. 

 

§ 29 

1. Cz onek rady pedagogicznej jest zobowi zany do:  

1) wspó tworzenia atmosfery yczliwo ci, kole stwa i zgodnego wspó dzia ania 

wszystkich cz onków rady, 

2) przestrzegania postanowie  prawa szkolnego oraz wewn trznych zarz dze  dyrektora,  

3) czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady, 

4) realizowania uchwa  rady tak e wtedy, kiedy zg osi  do nich swoje zastrze enia, 

5) sk adania przed rad  sprawozda  z wykonania przydzielonych zada , 

6) przestrzegania tajemnicy rady, a szczególnie nie ujawniania spraw, które mog  

narusza  dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników 

szko y. 

 

Samorz d uczniowski 

§ 30 

1. Samorz d uczniowski tworz  wszyscy uczniowie szko y. Organem samorz du jest rada 

samorz du uczniowskiego.  
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2. Zasady wybierania i dzia ania rady samorz du uczniowskiego okre la regulamin 

uchwalony przez uczniów w g osowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten 

nie mo e by  sprzeczny ze statutem szko y. 

3. Samorz d uczniowski mo e przedstawia  wnioski wszystkim organom szko y w sprawach 

dotycz cych szko y, szczególnie dotycz cych praw uczniów. 

4. Na wniosek dyrektora szko y samorz d wyra a opini  o pracy nauczyciela. 

5. Samorz d uczniowski mo e przedstawia  radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szko y 

wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szko y, a w szczególno ci w sprawach 

dotycz cych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania si  z programem nauczania, z jego tre ci , celem 

i stawianymi wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny post pów w nauce i zachowaniu, 

3) prawo do organizacji ycia szkolnego, umo liwiaj ce zachowanie w ciwych 

proporcji mi dzy wysi kiem szkolnym a mo liwo ci  rozwijania i zaspokajania 

asnych zainteresowa , 

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

5) prawo organizowania dzia alno ci kulturalnej, o wiatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z w asnymi potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi, 

w porozumieniu z dyrektorem, 

6) prawo wyboru nauczyciela pe ni cego rol  opiekuna samorz du (i jednocze nie 

szkolnej rady wolontariatu). 

6. Samorz d w porozumieniu z dyrektorem szko y podejmuje dzia ania z zakresu 

wolontariatu. 

7. Samorz d ze swojego sk adu wy ania szkoln  rad  wolontariatu, której zadaniem jest 

koordynacja dzia  wolontariackich zebranych spo ród pomys ów zg oszonych przez 

zespo y uczniowskie poszczególnych oddzia ów klasowych. Szczegó owe zasady 

dzia ania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji dzia ) w szkole okre la 

regulamin wolontariatu, b cy odr bnym dokumentem.  

 

Rada rodziców 

§ 31 

1. W szkole dzia a rada rodziców stanowi ca reprezentacj  rodziców uczniów. 

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia alno ci, który jest odr bnym dokumentem. 
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3. Rada rodziców mo e wyst powa  do dyrektora i innych organów szko y, organu 

prowadz cego szko  oraz organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny z wnioskami 

i opiniami we wszystkich sprawach szko y. 

4. W sk ad rady rodziców wchodz  po jednym przedstawicielu rad oddzia owych wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddzia u.  

5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej dzia alno ci. Regulamin nie mo e by  

sprzeczny ze statutem.  

6. Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki dzia ania oraz z ni  

wspó pracuje.  

7. Kadencja rady rodziców trwa 3 lata.  

 

§ 32 

1. Ustala si  nast puj cy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców:  

1) spo ród osób obecnych na zebraniu klasowym wy ania si  minimum trzy kandydatury, 

które zg aszane s  przez rodziców obecnych na sali,  

2) zg oszeni kandydaci przed rozpocz ciem dalszej procedury wyra aj  ustnie zgod  na 

kandydowanie,  

3) z pozosta ych osób wybiera si  osob , która pó niej b dzie zlicza  g osy,  

4) osowanie polega na wpisaniu na karcie g osowania nazwisk kandydatów 

w kolejno ci alfabetycznej,  

5) rodzice stawiaj  znak X na kartach do g osowania obok jednego, dwóch lub trzech 

nazwisk,  

6) trzy osoby, które otrzyma y najwi ksz  liczb  g osów wchodz  do rady oddzia owej,  

7) osoby wchodz ce w sk ad rady oddzia owej wybieraj  spo ród siebie jednego 

przedstawiciela do rady rodziców szko y.  

2. Z przeprowadzonego g osowania sporz dza si  protokó .  

3. Uchwa y rady rodziców podejmowane s  zwyk  wi kszo ci  g osów w g osowaniu 

jawnym, w obecno ci co najmniej po owy sk adu rady rodziców.  

4. Zwyk a wi kszo  g osów jest to taka liczba g osów „za”, która przewy sza o co najmniej 

jeden g os liczb  g osów „przeciw”. G osy „wstrzymuj ce si ” s  pomijane.  
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§33 

1. Do kompetencji rady rodziców nale y: 

1) uchwalanie w porozumieniu z rad  pedagogiczn  programu wychowawczo-

profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno ci kszta cenia lub 

wychowania szko y,  

3) opiniowanie projektu planu finansowego sk adanego przez dyrektora szko y, 

4) opiniowanie zestawów podr czników, materia ów edukacyjnych oraz wiczeniowych 

zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do u ytku 

w szkole, 

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, 

6) w celu wspierania dzia alno ci statutowej szko y, rada rodziców mo e gromadzi  

fundusze z dobrowolnych sk adek rodziców oraz innych róde . Zasady wydatkowania 

funduszy rady rodziców okre la regulamin, 

7) rada rodziców prowadzi dokumentacj  finansow  zgodnie z obowi zuj cymi 

przepisami prawa. 

 

§34 

1. Ponadto rada rodziców:  

1) mo e wyst pi  do dyrektora z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela,  

2) opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela w zwi zku z jego awansem zawodowym, 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie,  

3) wraz z rad  pedagogiczna i SU mo e wnioskowa  o nadanie imienia lub zmian  

imienia szko y podstawowej.  

 

ROZDZIA  VI 

ORGANIZACJA SZKO Y 
 

§ 35 

1. Struktura organizacyjna szko y obejmuje:  

1) oddzia  przedszkolny, 

2) I etap edukacyjny – kl. I – III, 

3) II etap edukacyjny – kl. IV – VIII. 
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§ 36 

1. Terminy rozpoczynania i ko czenia zaj  dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

wi tecznych, ferii zimowych i letnich okre laj  przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego.  

 

§ 37 

1. Szczegó ow  organizacj  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

okre la arkusz organizacji szko y opracowany przez dyrektora, najpó niej do 30 kwietnia 

ka dego roku na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szko y. 

Arkusz organizacji szko y zatwierdza organ nadzoruj cy szko  czyli Podkarpacki Kurator 

wiaty do 30 maja danego roku.  

2. W arkuszu organizacji szko y zamieszcza si  w szczególno ci liczb  pracowników szko y 

cznie z liczb  stanowisk kierowniczych, ogóln  liczb  przedmiotów i zaj  

obowi zkowych oraz liczb  godzin przedmiotów nadobowi zkowych, w tym kó  

zainteresowa  i innych zaj  pozalekcyjnych finansowanych ze rodków przydzielonych 

przez organ prowadz cy szko .  

 

§ 38 

1. Podstawow  jednostk  organizacyjn  szko y jest oddzia  z ony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego ucz  si  wszystkich przedmiotów 

okre lonych planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekracza  25. 

3. Zaj cia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego s  prowadzone w oddzia ach 

licz cych nie wi cej ni  25 uczniów, a w szczególnych przypadkach okre lonych ustaw  – 

nie wi cej ni  27. 

4. Szko a prowadzi oddzia y przedszkolne dla dzieci 3,4, 5 i 6-letnich.  

5. Liczba uczniów w oddzia ach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków. 

 

§ 39 

1. Zaj cia przeznaczone na realizacj  podstawy programowej w oddzia ach przedszkolnych 

trwaj  5 godzin zegarowych dziennie, a czas zaj  edukacyjnych wynosi do 30 minut. 
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§ 40 

1. W roku poprzedzaj cym nauk  w klasie I przeprowadza si  diagnoz  gotowo ci dziecka 

6-letniego do podj cia nauki. 

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymuj  „Informacj  o gotowo ci dziecka do podj cia nauki 

w szkole podstawowej”. 

 

§ 41 

1. Dyrektor za zgod  rodziców organizuje zaj cia rewalidacyjne, których celem jest 

wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzgl dnieniem jego indywidualnych 

potrzeb. 

2. Zaj cia uwzgl dnione s  w arkuszu organizacyjnym pracy szko y na dany rok szkolny. 

 

§ 42 

1. W klasach IV–VIII szko y podstawowej podzia  na grupy jest obowi zkowy zgodnie 

z przepisami ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania. 

2. W przypadku oddzia ów licz cych mniej uczniów ni  wskazano w przepisie w ust. 1 

podzia u na grupy mo na dokonywa  za zgod  organu prowadz cego szko . 

 

§ 43 

1. Zasady i organizacj  internetu w szkole okre la odr bny dokument. 

 

Zaj cia dydaktyczno-wychowawcze 

§ 44 

1. Podstawow  form  pracy szko y s  zaj cia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

w systemie: 

1) kszta cenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym. 

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si  

prowadzenie zaj  edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowuj c ogólny 

tygodniowy czas zaj  ustalony w tygodniowym rozk adzie zaj . 

3. Czas trwania poszczególnych zaj  edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym 

ustala nauczyciel prowadz cy te zaj cia, zachowuj c ogólny tygodniowy czas zaj . 



37 
 

4. Podzia u godzin przeznaczonych na zaj cia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje 

nauczyciel prowadz cy zaj cia, z tym e w trzyletnim okresie nauczania zaj cia 

edukacyjne nale y zrealizowa  zgodnie z oddzielnymi przepisami. 

5. Tygodniowy rozk ad zaj  na pierwszym etapie edukacyjnym okre la ogólny przydzia  

czasu na poszczególne zaj cia wyznaczone ramowym planem nauczania. 

6. Zaj cia w klasach I-III, w których realizowana jest edukacja wczesnoszkolna mog  by  

prowadzone bez podzia u na jednostki lekcyjne.  

 

§ 45 

1. Uwzgl dniaj c potrzeby rozwojowe uczniów, szko a organizuje zaj cia dodatkowe, 

stosownie do posiadanych rodków finansowych. 

2. Zaj cia dodatkowe prowadzone s  w grupach mi dzyklasowych i mi dzyoddzia owych 

poza systemem klasowo-lekcyjnym. 

3. Liczb  uczestników zaj  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej okre laj  

przepisy ministra w ciwego do spraw o wiaty i wychowania. 

 

§ 46 

1. Dyrektor szko y powierza ka dy oddzia  szczególnej opiece wychowawczej jednemu 

z nauczycieli, zwanemu wychowawc  klasy, spo ród ucz cych w tym oddziale. 

2. Dla zapewnienia ci ci i skuteczno ci pracy wychowawczej przyj to zasad , aby 

nauczyciel wychowawca opiekowa  si  danym oddzia em w ci gu ca ego etapu 

edukacyjnego. 

3. Zmiana wychowawcy klasy mo e nast pi  przed rozpocz ciem nowego roku szkolnego 

lub w uzasadnionych przypadkach, tak e w trakcie trwania roku szkolnego. 

4. Nauczyciel wychowawca dostosowuje zadania do wieku uczniów, ich potrzeb oraz 

warunków rodowiskowych szko y. 

 

§ 47 

1. Termin rozpocz cia i zako czenia zaj  dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

wi tecznych oraz ferii zimowych i letnich okre la rozporz dzenie ministra w ciwego 

ds. o wiaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 

2. Szczegó ow  organizacj  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

okre la arkusz organizacji szko y opracowany przez dyrektora szko y. 
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3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadz cy arkusza organizacji szko y 

dyrektor szko y, z uwzgl dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 

tygodniowy rozk ad zaj  edukacyjnych. 

4. Szko a u ywa dziennika elektronicznego jako dziennik dokumentuj cy zaj cia lekcyjne. 

 

Religia 

§ 48 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowi zkowy jest prowadzona dla uczniów, których 

rodzice wyra aj  takie yczenie. 

2. yczenie wyra one jest w formie pisemnego o wiadczenia, nie musi by  ponawiane 

w kolejnym roku szkolnym, mo e natomiast zosta  zmienione. 

3. Uczniowie nie korzystaj cy z lekcji religii obj ci s  zaj ciami opieku czo-

wychowawczymi. 

4. Nauczyciel religii wchodzi w sk ad rady pedagogicznej. 

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotka  z rodzicami swoich uczniów, 

ustalaj c z dyrektorem szko y termin i miejsce planowanego spotkania na 5 dni wcze niej.  

6. Ocena z religii umieszczana jest na wiadectwie szkolnym, wliczana jest do redniej ocen, 

lecz nie ma wp ywu na promocj  do nast pnej klasy. 

7. Uczniowie ucz szczaj cy na lekcje religii uzyskuj  trzy kolejne dni zwolnienia z zaj  

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Piecz  

nad uczniami w tym czasie sprawuj  nauczyciele religii.  

8. Uczniowie nie korzystaj cy z lekcji religii obj ci s  zaj ciami wietlicowymi lub 

zaj ciami opieku czo-wychowawczymi. 
 

§ 49 

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane s  zaj cia edukacyjne „Wychowanie 

do ycia w rodzinie”. 

2. Udzia  ucznia w zaj ciach „Wychowanie do ycia w rodzinie” nie jest obowi zkowy. 

3. Ucze  nie bierze udzia u w zaj ciach, je eli jego rodzice zg osz  dyrektorowi szko y 

w formie pisemnej rezygnacj  z udzia u ucznia w zaj ciach. 

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zaj ciach 

„Wychowania do ycia w rodzinie”, maj  zapewnion  opiek  w wietlicy szkolnej. 

5. Zaj cia nie podlegaj  ocenie i nie maj  wp ywu na promocj  ucznia do klasy programowo 

wy szej ani na uko czenie szko y przez ucznia. 
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§ 50 

1. Szko a mo e przyjmowa  studentów szkó  wy szych kszta cych nauczycieli na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego mi dzy dyrektorem 

szko y a szko  wy sz  lub (za jego zgod ) poszczególnymi nauczycielami a szko  

wy sz . 

2. Szko a mo e prowadzi  dzia alno  innowacyjn  i eksperymentaln  zgodnie z odr bnymi 

przepisami.  

 

Biblioteka 

§ 51 

1. Biblioteka szkolna jest o rodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej 

uczniów oraz o rodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka 

szkolna s y realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie 

zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokszta cenia oraz 

w pe nieniu podstawowych funkcji szko y: kszta co-wychowawczej, opieku czej 

i kulturalno-rekreacyjnej. 

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:  

1) kszta ceniu umiej tno ci pos ugiwania si  j zykiem polskim, w tym dba ci 

o wzbogacanie zasobu s ownictwa uczniów, 

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiej tno ci wyszukiwania, 

porz dkowania i wykorzystywania informacji z ró nych róde , na zaj ciach 

z ró nych przedmiotów. 

3. Biblioteka mo e  prowadzi  szkolne centrum multimedialne. 

4. Do zada  biblioteki nale y: 

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (ksi ek, czasopism, kaset, p yt oraz innych 

no ników cyfrowych itp.), 

2) prowadzenie dok adnej ewidencji zbiorów, 

3) doskonalenie warsztatu s by informacyjnej, 

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw u atwiaj cych opanowanie 

wiadomo ci szkolnych i kszta cenia osobowo ci w rozwijaniu zainteresowa  

i uzdolnie  we wzbogacaniu znajomo ci j zyka ojczystego w wyrabianiu wra liwo ci 

na prawd  i pi kno zawarte w tre ci ksi ek, 

5) organizowanie spotka  okazjonalnych i tematycznych, 
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6) umo liwianie dost pu do jej zbiorów w sta ych dniach i godzinach w czasie zaj  

lekcyjnych i po ich zako czeniu. 

5. Biblioteka w ramach swoich zada  wspó pracuje z:  

1) uczniami, poprzez: 

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych ksi ek, 

b) tworzenie aktywu bibliotecznego, 

c) informowanie o aktywno ci czytelniczej, 

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z ró nych róde  informacji, a tak e w doborze 

literatury i kszta towaniu nawyków czytelniczych, 

e) umo liwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szko y, poprzez: 

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych 

i czasopism pedagogicznych, 

b) organizowanie wystawek tematycznych, 

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki, 

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 

e) udost pnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 

f) dzia ania maj ce na celu popraw  czytelnictwa, 

g) umo liwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych, 

3) rodzicami, poprzez: 

a) umo liwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 

b) dzia ania na rzecz podniesienia aktywno ci czytelniczej dzieci, 

4) innymi bibliotekami, poprzez: 

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 

b) udzia  w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 

c) wypo yczanie mi dzybiblioteczne zbiorów specjalnych. 

 

wietlica szkolna 

§ 52 

1. W szkole dzia a wietlica dla uczniów. 

2. Do wietlicy przyjmowane s  dzieci, które musz  przebywa  d ej w szkole ze wzgl du 

na czas pracy ich rodziców, organizacj  dojazdu do szko y lub inne okoliczno ci 

wymagaj ce zapewnienia uczniowi opieki w szkole: 
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1) w pierwszej kolejno ci przyjmowane s  dzieci osób samotnie wychowuj cych, 

2) w drugiej kolejno ci obydwojga pracuj cych rodziców, 

3) pozosta e dzieci w miar  wolnych miejsc. 

3. Do wietlicy przyjmowane s  dzieci na podstawie kart zg osze  sk adanych przez 

rodziców w terminie okre lonym przez dyrektora szko y. 

4. Czas pracy wietlicy okre la dyrektor szko y. 

5. wietlica szkolna jest pozalekcyjn  form  wychowawczo-opieku czej dzia alno ci 

szko y. 

6. wietlica prowadzi zaj cia w grupach wychowawczych. Ka da grupa ma swojego 

wychowawc . 

7. Grupa wychowawcza w wietlicy nie mo e przekracza  25 uczniów.  

8. Pracownicy pedagogiczni wietlicy wchodz  w sk ad rady pedagogicznej i sk adaj  

sprawozdania ze swojej dzia alno ci. 

9. Wychowawcy wietlicy wspó pracuj  z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie 

pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczaj c 

opiek  dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

10. Szczegó owe zasady dotycz ce bezpiecze stwa dzieci oraz organizacji pracy wietlicy 

znajduj  si  w regulaminie wietlicy, który jest odr bnym dokumentem.  

 

Do ywianie 

§ 53 

1. Szko a prowadzi do ywianie w formie obiadów dwudaniowych dla dzieci tego 

potrzebuj cych. 

2. Uczniowie korzystaj  ze sto ówki szkolnej za odp atno ci , któr  ustala dyrektor szko y 

w porozumieniu z organem prowadz cym szko . 

3. Szko a mo e  wyst pi  do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z pro  

o pokrycie w ca ci lub cz ciowo kosztów posi ków dla uczniów znajduj cych si  

w trudnej sytuacji finansowej. 

 

§ 54 

1. Do realizacji celów statutowych szko a posiada odpowiednie pomieszczenia:  

1) sale lekcyjne z niezb dnym wyposa eniem, 

2) bibliotek , 
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3) pracowni  komputerow  z dost pem do Internetu,  

4) sal  gimnastyczn , 

5) boisko sportowe przy szkole, 

6) gabinet medycyny szkolnej, 

7) wietlic  szkoln , 

8) szatni , 

9) sto ówk . 

 

§ 55 

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

pomoc i wsparcie szko a udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.  

2. Pomoc psychologiczn  i pedagogiczn  w szkole organizuje dyrektor szko y. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bie cej pracy, 

a tak e w formie:  

1) zaj  logopedycznych, 

2) zaj  korekcyjno–kompensacyjnych, 

3) zaj  rewalidacyjnych, 

4) gimnastyka korekcyjna. 

 

Pomoc materialna 

§ 56 

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny. 

2. wiadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym s : 

1) stypendium szkolne. 

3. Stypendium szkolne otrzymuje ucze  znajduj cy si  w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikaj cej z niskich dochodów na osob  w rodzinie, a tak e, gdy rodzina jest niepe na 

lub wyst pi o zdarzenie losowe. 

4. Zasi ek szkolny przyznaje si  uczniowi znajduj cemu si  przej ciowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
 

§ 57 
1. Szko a wspó pracuje z Poradni  Psychologiczno-Pedagogiczn   w Le ajsku oraz innymi 

placówkami wspieraj cymi prac  szko y celem:  
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1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielaj cych 

uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

zwi zanej z wychowywaniem i kszta ceniem dzieci i m odzie y. 

2. Osob  wyznaczon  do koordynowania wspó pracy s  wychowawcy klasowi. 

3. W szkole mog  dzia , z wyj tkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia 

i inne organizacje, których celem statutowym jest dzia alno  wychowawcza albo 

rozszerzanie i wzbogacanie form dzia alno ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku czej 

szko y. 

4. Podj cie dzia alno ci w szkole przez stowarzyszenie lub inn  organizacj , wymaga 

uzyskania zgody dyrektora szko y, wyra onej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

dzia alno ci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 
 

ROZDZIA  VII 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKO Y 
 

§ 58 
1. Szko a zatrudnia nauczycieli i pracowników samorz dowych na stanowiskach 

niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szko y okre laj  przepisy ustawy o pracownikach samorz dowych 

oraz ustawa Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a tak e zasady ich wynagradzania okre la minister w ciwy do 

spraw o wiaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych szko y okre laj  przepisy dotycz ce pracowników 

samorz dowych.  

§ 59 

1. Dla zapewnienia prawid owego funkcjonowania szko y dyrektor tworzy stanowisko 

wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje 

szczegó owy przydzia  czynno ci, uprawnie  i odpowiedzialno ci. 

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie mo e pe ni  obowi zków s bowych, zakres zast pstwa 

wicedyrektora rozci ga si  na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora. 
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§ 60 
1. Do zapewnianie prawid owego funkcjonowania szko y tworzy si  stanowisko 

administracyjne:  

1) ówny ksi gowy,  

2) specjalista do spraw kadr i p ac. 

3. Szczegó owy zakres czynno ci g ównego ksi gowego okre la dyrektor szko y. 

4. Szczegó owy zakres czynno ci specjalisty do spraw kadr i p ac okre la dyrektor szko y. 
 

Zadania wychowawcy 

§ 61 
1. Do zada  wychowawcy klasy nale y:  

1) tworzenie warunków wspomagaj cych rozwój ucznia, jego proces uczenia si  oraz 

przygotowanie do ycia w rodzinie i w spo ecze stwie, 

2) inspirowanie i wspomaganie dzia  zespo owych uczniów, 

3) podejmowanie dzia  umo liwiaj cych rozwi zywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomi dzy uczniami a innymi cz onkami spo eczno ci szkolnej. 

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

1) otacza indywidualn  opiek  ka dego wychowanka, 

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:  

a) ró ne formy ycia zespo owego rozwijaj ce jednostki i integruj ce zespó  

uczniowski,  

b) ustala tre ci i formy zaj  tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy, 

3) wspó dzia a z nauczycielami ucz cymi w jego oddziale, uzgadniaj c z nimi 

i koordynuj c ich dzia ania wychowawcze wobec ogó u uczniów, a tak e wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie 

uzdolnionych, jak i z ró nymi trudno ciami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:  

a) poznania i ustalenia potrzeb opieku czo-wychowawczych dzieci, 

b) wspó dzia ania, tzn. udzielania im pomocy w ich dzia aniach wychowawczych 

wobec m odzie y i otrzymywania od nich pomocy w swoich dzia aniach,  

c) czania ich w sprawy ycia klasy i szko y, 
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5) wspó pracuje z pedagogiem szkolnym, logoped  i innymi specjalistami wiadcz cymi 

wykwalifikowan  pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudno ci, tak e zdrowotnych, 

oraz zainteresowa  i szczególnych uzdolnie  uczniów. 

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program 

wychowawczo-profilaktyczny szko y, 

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym 

szko y, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania, 

3) diagnoz  potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywan  

na pocz tku ka dego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego, 

4) kszta towanie osobowo ci ucznia, 

5) systematyczn  wspó prac  z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, 

piel gniark , 

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej, 

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo, 

8) motywowanie ucznia do osi gania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 

mo liwo ciami i zainteresowaniami, 

9) dbanie o regularne ucz szczanie uczniów na zaj cia edukacyjne, badanie przyczyn 

absencji, egzekwowanie obowi zku szkolnego, 

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecno ciach ucznia, 

11) trosk  o rozwijanie zainteresowa  ucznia poprzez zach canie do udzia u w ró nych 

formach zaj  pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych, 

12) dbanie o prawid owe stosunki mi dzy wychowankami, 

13) wyrabianie u uczniów poczucia wspó odpowiedzialno ci za porz dek, estetyk , 

czysto  na terenie klasy, szko y, osiedla, 

14) wywieranie wp ywu na w ciwe zachowanie uczniów w szkole i poza ni , badanie 

przyczyn niew ciwego zachowania si  uczniów – podejmowanie rodków 

zaradczych w porozumieniu z zespo em uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym i rodzicami ucznia, 

15) ochron  przed skutkami demoralizacji i uzale nie , podejmowanie niezb dnych 

dzia  profilaktycznych, opieku czych i wychowawczych, 

16) wdra anie do dbania o higien , stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz 

przestrzegania zasad bhp w szkole i poza ni , 
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17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bie cych, 

ródrocznych i rocznych z poszczególnych zaj  edukacyjnych oraz ocenach 

zachowania, osi gni ciach, sukcesach, trudno ciach w nauce, niepowodzeniach 

szkolnych, problemach wychowawczych, 

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji okre lonej 

Zarz dzeniami dyrektora szko y, 

19) opracowanie i wdra anie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we wspó pracy 

z zespo em wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szko y, 

planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddzia u, 

harmonogramu imprez klasowych i szkolnych, 

20) wspó praca z bibliotek  w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej 

i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych dzia aniach edukacyjnych od dyrekcji 

szko y, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespo ów 

wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagaj cych szko . 

5. Zmiana wychowawcy klasy mo e nast pi  w wyniku decyzji dyrektora szko y 

w nast puj cych przypadkach: 

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, 

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi b dami wychowawczymi. 

Dyrektor podejmuje decyzj  w ci gu 7 dni od z enia wniosku w tej sprawie. Zmiana 

wychowawcy klasy nast puje od pierwszego dnia nast pnego miesi ca.  

6. Sprawy sporne dotycz ce uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udzia em 

samorz du klasowego i klasowej rady rodziców. 

7. Sprawy nierozstrzygni te przez wychowawc  klasy kierowane s  do dyrektora szko y, 

którego decyzja jest ostateczna. 

 

Zadania nauczyciela 

§ 62 

1. Nauczyciel w swoich dzia aniach dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych ma 

obowi zek kierowania si  dobrem uczniów, trosk  o ich zdrowie, postaw  moraln  

i obywatelsk  z poszanowaniem godno ci osobistej ucznia, w oparciu o zasady 

solidarno ci, demokracji, tolerancji, sprawiedliwo ci i wolno ci. 
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2. Nauczyciel zobowi zany jest: rzetelnie realizowa  zadania zwi zane z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szko y: dydaktyczn , wychowawcz  

i opieku cz ;  

3. Do zada  nauczyciela nale y:  

1) realizowa  program wychowawczo-profilaktyczny szko y, 

2) efektywnie realizowa  przyj ty program nauczania, 

3) ciwie organizowa  proces nauczania, 

4) ocenia  uczniów zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i przedmiotowym systemem 

oceniania, 

5) dokonywa  systematycznej ewaluacji swojej pracy, 

6) zapewni  bezpiecze stwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zaj  pozalekcyjnych oraz 

wszelkiego typu wyj , wycieczek, przestrzega  przepisów bhp i zarz dze  dyrektora 

szko y w tym zakresie, 

7) kontrolowa  obecno ci uczniów na wszystkich zaj ciach i niezw ocznie informowa  

wychowawc  klasy o niezapowiedzianej nieobecno ci, 

8) w miar  mo liwo ci zapobiega  niepowodzeniom szkolnym uczniów, 

9) indywidualizowa  proces nauczania, 

10) wspiera  ka dego ucznia w jego rozwoju, 

11) troszczy  si  o powierzone mu pomoce dydaktyczne i maj tek szko y, 

12) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych u ywanie tylko sprawnego 

sprz tu,  

13) kontrolowanie na ka dej lekcji obecno ci ucznia,  

14) pe nienie dy urów zgodnie z opracowanym harmonogramem,  

15) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,  

16) wspieranie swoj  postaw  i dzia aniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego 

uczniów, ich zdolno ci i zainteresowa ,  

17) udzielanie pomocy w przezwyci aniu niepowodze  szkolnych w oparciu 

o rozpoznane potrzeby uczniów,  

18) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,  

19) informowanie na pocz tku ka dego roku szkolnego uczniów i ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezb dnych do uzyskania poszczególnych 

ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych 

zaj  edukacyjnych wynikaj cych z realizowanego przez siebie programu oraz 

o sposobach sprawdzania osi gni  edukacyjnych uczniów,  
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20) informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie 

uzyskania wy szej ni  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowi zkowych 

i dodatkowych zaj  edukacyjnych,  

21) dostosowanie wymaga  edukacyjnych, na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudno ci w uczeniu si , uniemo liwiaj ce 

sprostanie tym wymaganiom,  

22) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawców klas, dyrekcji, a tak e rady 

pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, 

23) informowanie dyrektora o ka dym wypadku, jaki mia  miejsce na jego lekcji 

i w czasie trwania dy uru,  

24) wspó praca ze specjalistami wiadcz cymi kwalifikowan  pomoc psychologiczno- 

pedagogiczn , zdrowotn  i inn ,  

25) planowanie w asnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w ró nych formach 

doskonalenia zawodowego i dokszta cania,  

26) dba  o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska 

o estetyk  pomieszcze ,  

27) wspó dzia anie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania 

i nauczania dzieci z uwzgl dnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do 

znajomo ci zada  wynikaj cych w szczególno ci z programu nauczania, uzyskiwania 

informacji dotycz cych dziecka, jego zachowania i post pów,  

28) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, dzia alno ci wychowawczej 

i opieku czej zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,  

29) realizacja zalece  dyrektora i osób kontroluj cych,  

30) czynny udzia  w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowie  i uchwa ,  

31) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,  

32) wspó tworzenie dobrej atmosfery pracy w szkole,  

33) realizacja innych zada  zleconych przez dyrektora szko y, a wynikaj cych z bie cej 

dzia alno ci placówki, 
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34) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podr czników i rodków 

dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu dopuszczonych do u ytku szkolnego 

przez MEN;  

35) je li prowadzi ko o zainteresowa  lub zespó  – decyduje o tre ci programu ko a lub 

zespo u;  

36) przedstawia propozycje do planu dydaktyczno-wychowawczego szko y;  

37) wystawia oceny bie ce, semestralne i roczne z przedmiotu, którego naucza;  

38) wyra a opini  o zachowaniu swoich uczniów;  

39) wnioskuje w sprawie nagród i wyró nie  oraz kar regulaminowych dla swoich 

uczniów.  

4. Na 15 minut przed rozpocz ciem lekcji i na ka dej przerwie mi dzylekcyjnej, nauczyciel 

pod adnym pozorem nie mo e wysy  ucznia poza teren szko y jak równie  nie mo e 

wyprosi  go z klasy za niew ciwe zachowanie.  

5. W czasie zaj  obowi zkowych i nadobowi zkowych z kultury fizycznej oraz w czasie 

zawodów sportowych uczniowie nie mog  pozostawa  bez nadzoru osób do tego 

upowa nionych.  

 

Zadania pedagoga i psychologa 

§ 63 

1. Do zada  pedagoga i psychologa nale y pomoc wychowawcom klas, a w szczególno ci:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 

niepowodze  szkolnych, 

2) okre lanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb, 

3) organizowanie i prowadzenie ró nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) podejmowanie dzia  wychowawczych i profilaktycznych wynikaj cych z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szko y w stosunku do uczniów, z udzia em rodziców 

i nauczycieli, 

5) wspieranie dzia  wychowawczych i opieku czych nauczycieli, wynikaj cych 

z programu wychowawczo-profilaktycznego, 
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6) planowanie i koordynowanie zada  realizowanych przez szko  na rzecz uczniów, 

rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kszta cenia, 

7) dzia anie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajduj cym 

si  w trudnej sytuacji yciowej, 

8) udzielanie ró nych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom 

realizuj cym indywidualny program lub tok nauki, 

9) wspó dzia anie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szko y 

i jego ewaluacji, 

10) wspieranie dzia  wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikaj cych 

z programu wychowawczo-profilaktycznego szko y, 

11) organizowanie ró nych form terapii uczniom niedostosowanym spo ecznie, 

12) wspó dzia anie z poradni  psychologiczno-pedagogiczn  w Le ajsku i poradniami 

specjalistycznymi, kieruj c do nich wszystkich potrzebuj cych, 

13) wspó dzia anie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opieku czo-

wychowawczymi. 

2. Do zada  logopedy nale y w szczególno ci:  

1) przeprowadzenie bada  wst pnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym 

mowy g nej i pisma, 

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie 

pomocy logopedycznej, 

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawid owo ci w rozwoju mowy g nej i pisma, 

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudno ciami w czytaniu i pisaniu, 

przy cis ej wspó pracy z pedagogami i nauczycielami prowadz cymi zaj cia 

korekcyjno-kompensacyjne, 

5) organizowanie i prowadzenie ró nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

6) podejmowanie dzia  profilaktycznych zapobiegaj cych powstawaniu zaburze  

komunikacji j zykowej, w tym wspó praca z najbli szym rodowiskiem ucznia, 

7) wspó dzia anie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szko y 

i jego ewaluacji, 

8) wspieranie dzia  wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikaj cych 

z programu wychowawczo-profilaktycznego szko y. 
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Zadania bibliotekarza 

§ 64 

1. Do zada  nauczyciela bibliotekarza nale y: 

1) udost pnianie ksi ek i innych róde  informacji, 

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porz dkowania i wykorzystywania informacji 

z ró nych róde  oraz efektywnego pos ugiwania si  technologi  informacyjn , 

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowa  uczniów oraz wyrabiania 

i pog biania u uczniów nawyku czytania i uczenia si , 

4) organizowania ró norodnych dzia  rozwijaj cych wra liwo  kulturow  i spo eczn , 

5) udzielanie informacji bibliotecznych, 

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych, 

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego, 

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, 

10) organizowanie ró nych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 

2. Nauczyciele wietlicy realizuj  nast puj ce zadania:  

1) zapewniaj  bezpiecze stwo dzieciom oddanym pod ich opiek  przez rodziców, 

2) organizuj  pomoc w nauce i tworz  warunki do nauki w asnej, 

3) organizuj  pomoc kole sk  dla uczniów posiadaj cych problemy z nauk , 

4) organizuj  gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego, 

5) rozwijaj  zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzaj  warunki dla wykazania 

ich zami owa  i uzdolnie , 

6) kszta tuj  nawyki i potrzeb  uczestnictwa w kulturze, 

7) upowszechniaj  kultur  zdrowotn  i kszta tuj  nawyki higieny, czysto ci oraz dba ci 

o zachowanie zdrowia, 

8) rozwijaj  samodzielno , samorz dno  i spo eczn  aktywno . 
 

Zadania zespo ów wychowawczych klas 

§ 65 
1. W szkole dzia aj  zespo y wychowawcze klas, sk adaj ce si  z nauczycieli prowadz cych 

zaj cia dydaktyczne w danym oddziale. 

2. Do zada  zespo u wychowawczego klasy nale y: 

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddzia u oraz jego modyfikowanie w miar  

potrzeb, 
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2) opracowywanie planów, programów, rozk adów nauczania i strategii pracy z uczniami 

danego oddzia u z uwzgl dnieniem korelacji tre ci edukacyjnych, 

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddzia u, 

4) opracowanie kalendarza imprez do 30 wrze nia danego roku szkolnego. 

3. Zebrania zespo u zwo uje i prowadzi wychowawca klasy. 

 

Zadania zespo ów nauczycielskich 

§ 66 
1. Nauczyciele tworz  zespo y przedmiotowe lub inne zespo y problemowo-zadaniowe. 

2. Prac  zespo u kieruje przewodnicz cy powo any przez dyrektora na wniosek zespo u. 

3. Zadania zespo ów nauczycielskich obejmuj : 

1) zorganizowanie wspó pracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 

programów nauczania, korelowania tre ci nauczania przedmiotów pokrewnych, 

2) wspólne opracowanie szczegó owych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów 

badania wyników nauczania, 

3) organizowanie wewn trzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego i wsparcia dla pocz tkuj cych nauczycieli, 

4) wspó dzia anie w organizowaniu pracowni, a tak e uzupe nieniu ich wyposa enia. 

 

Zespó  wychowawczy do rozwi zywania problemów wychowawczych 

§ 67 
1. W szkole dzia a zespó  wychowawczy szko y, który powo any jest do rozwi zywania 

problemów wychowawczych wynikaj cych z bie cych problemów uczniów. 

2. W sk ad zespo u wchodz : pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szko y: 

1) po jednym wychowawcy z ka dego rocznika szkolnego, 

2) w miar  potrzeb, inni nauczyciele. 

3. Prac  zespo u kieruje osoba powo ana przez dyrektora szko y. 

4. Do zada  zespo u wychowawczego szko y nale y w szczególno ci: 

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych w ród uczniów, 

2) ocena sytuacji wychowawczej szko y, 

3) wskazanie g ównych kierunków dzia  wychowawczych radzie pedagogicznej, 

4) opracowanie programu wychowawczego szko y i jego sta a ewaluacja. 
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ROZDZIA  VIII 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓ DZIA ANIA 

SZKO Y Z RODZICAMI 
 

§ 68 

1. Rodzice maj  prawo do wychowania swoich dzieci, a szko a ma wspomaga  

wychowawcz  rol  rodziny. 

2. Rodzice maj  prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego 

i religijnego zgodnie z w asnymi przekonaniami. 

3. Rodzice s  obowi zani do: 

1) dope nienia czynno ci zwi zanych ze zg oszeniem dziecka do szko y, 

2) zapewnienia regularnego ucz szczania dziecka na zaj cia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umo liwiaj cych przygotowanie si  do zaj  

szkolnych, 

4) informowania dyrektora szko y w terminie do 30 wrze nia ka dego roku o realizacji 

rocznego obowi zkowego przygotowania przedszkolnego lub obowi zku szkolnego 

poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszka ego w obwodzie szko y 

a przebywaj cego czasowo za granic ), 

5) rodzice dziecka realizuj cego roczne obowi zkowe przygotowanie przedszkolne lub 

obowi zek szkolny poza szko  na podstawie zezwolenia, o którym mowa 

w oddzielnych przepisach, s  obowi zani do zapewnienia dziecku warunków nauki 

okre lonych w tym zezwoleniu, 

6) zapewnienia dziecku ucz szczaj cemu do oddzia u przedszkolnego i pierwszego etapu 

edukacyjnego opieki w drodze do szko y i w czasie jego powrotu, 

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach maj cych prawo odbierania 

dziecka ze szko y. 
 

§ 69 

1. Ucze  mo e by  zwolniony z zaj  lekcyjnych: 

1) na pisemn  lub osobist  pro  rodziców, 

2) w przypadku z ego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców 

i odebraniu ucznia przez rodziców lub osob  pisemnie przez nich upowa nion . 

2. W przypadku nieobecno ci wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do 

zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 



54 
 

§ 70 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kszta cenia i wychowania uczniów 

konieczna jest wspó praca rodziców z organami szko y. W ramach tej wspó pracy rodzice 

maj  prawo do: 

1) kontaktów z wychowawc  klasy i nauczycielami, 

2) porad pedagoga szkolnego, 

3) dyskrecji i poszanowania prywatno ci w rozwi zywaniu problemów dziecka i rodziny, 

4) wyst powania z inicjatywami wzbogacaj cymi ycie szko y, 

5) zapoznania si  na pocz tku roku szkolnego z terminarzem sta ych spotka  

z nauczycielami (dy ury pedagogiczne, zebrania). 

2. Do obowi zków rodziców nale y: 

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania, 

2) systematyczny kontakt z wychowawc  klasy, 

3) wspó dzia anie z organami szko y w przeciwdzia aniu przemocy, uzale nieniom, 

demoralizacj  i innymi przejawami patologii spo ecznej. 

3. Rodzice maj  prawo dzia  w strukturach rady rodziców w zakresie okre lonym przez 

regulamin rady rodziców. 

4. Rodzice maj  prawo wyst powa , wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szko y 

o zmian  wychowawcy klasy.  
 

ROZDZIA  IX 

UCZNIOWIE SZKO Y 
 

§ 71 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane s  dzieci z obwodu szko y na podstawie zg oszenia 

rodziców. 

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szko y mog  by  przyj ci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu post powania rekrutacyjnego, je eli szko a nadal dysponuje wolnymi 

miejscami.  

 

§ 72 

1. Ucze  zobowi zany jest do dbania o schludny wygl d zewn trzny oraz noszenia 

stosownego stroju w stonowanych barwach (nie mo e mie  po yskuj cych aplikacji, 

wulgarnych i obra liwych nadruków itp.). 
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2. W czasie wi t, uroczysto ci szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowi zuje strój galowy: 

1) dziewcz ta: granatowa lub czarna spódnica, elegancka bia a bluzka, 

2) ch opcy: granatowe lub czarne spodnie,  elegancka bia a koszula. 

3. Dyrektor szko y podstawowej z w asnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady 

pedagogicznej lub samorz du uczniowskiego, za zgod  odpowiednio rady rodziców i rady 

pedagogicznej mo e wprowadzi  obowi zek noszenia przez uczniów na terenie szko y 

jednolitego stroju lub taki obowi zek znie . 

1) dyrektor szko y rozpatruje wniosek w terminie nie d szym ni  3 miesi ce, 

2) wzór jednolitego stroju, ustala dyrektor szko y w uzgodnieniu z rad  rodziców i po 

zasi gni ciu opinii rady pedagogicznej i samorz du uczniowskiego. 

4. Podczas zaj  wychowania fizycznego uczniów obowi zuje strój sportowy. 

5. W budynku szkolnym uczniów obowi zuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach 

niepozostawiaj cej ladów. 

6. W budynku szkolnym zabrania si  noszenia nakry  g owy oraz ozdób zagra aj cych 

zdrowiu i bezpiecze stwu. 

 

Prawa ucznia 

§ 73 

1. Prawa ucznia wynikaj  z Konwencji o Prawach Dziecka. 

2. Ucze  ma tak e prawo do: 

1) zapoznawania si  z programem nauczania, z jego tre ci , celem i stawianymi 

wymaganiami, 

2) kszta cenia si  oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osi gni tego 

rozwoju, 

3) organizacji ycia szkolnego, umo liwiaj ce zachowanie w ciwych proporcji mi dzy 

wysi kiem szkolnym a mo liwo ci  rozwijania i zaspokajania w asnych 

zainteresowa , 

4) dostosowania tre ci, metod i organizacji nauczania do jego mo liwo ci, 

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6) ciwie zorganizowanego procesu kszta cenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umys owej, 

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli post pów 

w nauce oraz znajomo ci kryteriów oceniania z zaj  edukacyjnych i zachowania, 
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8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,  

9) korzystania z pomieszcze  szkolnych, sprz tu, rodków dydaktycznych, ksi gozbioru 

biblioteki podczas zaj  szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych, 

10) yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

11) zaj  pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijaj cych ich zainteresowania 

i uzdolnienia,  

12) udzia u w zaj ciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudno ci w nauce, 

13) do bezp atnego transportu i opieki przys uguj ce uczniom niepe nosprawnym w czasie 

przewozu do szko y, 

14) wp ywania na ycie szko y przez dzia alno  samorz dow , proponowanie zmian 

i ulepsze  w yciu klasy i szko y, 

15) wyboru nauczyciela pe ni cego rol  opiekuna samorz du uczniowskiego, 

16) aktywnego udzia u w pracach samorz du uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo 

wyborcze), 

17) sk adania wniosków i opinii za po rednictwem samorz du uczniowskiego we 

wszystkich sprawach szko y, w tym sprawach dotycz cych realizacji wymienionych 

powy ej podstawowych praw uczniów, 

18) pomocy materialnej, 

19) yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,  

20) swobody wyra ania my li i przekona , w szczególno ci dotycz cych ycia szko y, 

a tak e wiatopogl dowych i religijnych – je li nie narusza w tym dobra innych osób,  

21) rozwijania zainteresowa , zdolno ci i talentów,  

22) sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny uzasadnionej przez nauczyciela,  

23) ustalonych sposobów kontroli post pów w nauce,  

24) informacji o przewidywanej ocenie niedostatecznej semestralnej (rocznej) 

z miesi cznym wyprzedzeniem,  

25) korzystania z porad wychowawcy, dyrektora, nauczycieli, pedagoga, specjalistów 

z poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

26) uzyskania pomocy w zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych ucznia,  

27) uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, 

samorz du klasowego, rady rodziców – zarówno w przypadku zagro enia ocen  

niedostateczn , jak i ch ci  ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomo ci i rozwoju 

zainteresowa ,  
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28) zwolnienia z zaj  wychowania fizycznego; decyzj  t  podejmuje dyrektor szko y na 

wniosek rodziców i za wiadczenia specjalistycznej placówki s by zdrowia lub 

poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

 

Naruszenie praw ucznia 

§ 74 

1. W przypadku naruszenia swoich praw ucze  mo e z  skarg  do: 

1) wychowawcy klasy, 

2) dyrektora szko y. 

2. Ucze  lub jego rodzice mog  z  skarg  w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia 

praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.  

3. Skarga powinna by  z ona na pi mie i powinna zawiera  uzasadnienie.  

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.  

5. Dyrektor rozpatruje skarg  w ci gu 7 dni od daty jej z enia.  
 

§ 75 

1. Ucze  ma obowi zek przestrzegania postanowie  zawartych w statucie szko y 

i stosownych regulaminach, a w szczególno ci: 

1) zachowania si  w ka dej sytuacji w sposób godny m odego Polaka, 

2) wykorzystania w pe ni czasu przeznaczonego na nauk  oraz rzetelnej pracy nad 

poszerzeniem swojej wiedzy i umiej tno ci, ucz szczania na zaj cia wynikaj ce 

z planu zaj , przybywania na nie punktualnie – w razie spó nienia na zaj cia, ucze  

zobowi zany jest do przybycia do sali, w której si  one odbywaj , 

3) ciwego zachowania si  w trakcie zaj  edukacyjnych:  

a) zachowywa  podczas lekcji nale yt  uwag , 

b) nie rozmawia  z innymi uczniami, 

c) zabiera  g os tylko po upowa nieniu go do tego przez nauczyciela, 

4) systematycznego przygotowania si  do zaj  szkolnych, odrabiania prac poleconych 

przez nauczyciela do wykonania w domu, 

5) ucz szczania na wybrane przez siebie zaj cia pozalekcyjne, 

6) usprawiedliwiania w okre lonym terminie i formie nieobecno ci na zaj ciach 

edukacyjnych – usprawiedliwienie ucze  zobowi zany jest przed  w dniu 

stawienia si  na zaj cia; usprawiedliwienie powinno by  sporz dzone przez rodziców, 

w formie pisemnego lub z onego ustnie wychowawcy klasy o wiadczenia 
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o przyczynach nieobecno ci dziecka – ostateczn  decyzj  o usprawiedliwieniu 

nieobecno ci podejmuje wychowawca klasy,  

7) post powania zgodnego z dobrem szkolnej spo eczno ci, 

8) dbania o honor i tradycj  szko y oraz wspó tworzenie jej autorytetu, 

9) godnego, kulturalnego zachowania si  w szkole i poza ni , 

10) dbania o pi kno mowy ojczystej, 

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szko y, 

12) przestrzegania zasad wspó ycia spo ecznego: 

a) okazywa  szacunek doros ym i kolegom, 

b) przeciwstawia  si  przejawom wulgaryzmu i brutalno ci, 

c) szanowa  pogl dy i przekonania innych, 

d) szanowa  godno  i wolno  drugiego cz owieka,  

e) zachowywa  tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba e szkodzi by ogó owi, zdrowiu czy yciu, 

13) dbania o bezpiecze stwo i zdrowie w asne oraz swoich kolegów: nie pali  tytoniu i nie 

pi  alkoholu, nie u ywa  e-papierosów itp., 

14) nie u ywania narkotyków ani innych rodków odurzaj cych, 

15) zachowywania czystego i schludnego wygl du, 

16) troszczenia si  o mienie szko y i jej estetyczny wygl d wewn trz i na zewn trz – za 

zniszczone mienie szko y odpowiedzialno  materialn  ponosz  rodzice – rodzice 

zobowi zani s  osobi cie naprawi  zniszczone mienie lub pokry  koszty jego naprawy 

albo koszty zakupu nowego mienia, 

17) korzysta  z telefonów komórkowych i innych urz dze  elektronicznych na terenie 

szko y (poza u yciem za zgod  nauczyciela w procesie dydaktycznym): 

a) tylko w czasie przerw mi dzy zaj ciami,  

b) rejestrowa  obrazy i d wi ki, a nast pnie je odtwarza , tylko za zgod  osób 

rejestrowanych, 

c) procedury korzystania z telefonów komórkowych  i sprz tu elektronicznego 

zawiera odr bny dokument, 

18) godnie reprezentowa  szko ;  

19) ponosi  odpowiedzialno  za w asne ycie, zdrowie, higien  oraz rozwój,  

20) dba  o wspólne dobro, ad i porz dek w szkole.  

21) podporz dkowywa  si  zaleceniom nauczycieli, dyrektora i innych pracowników 

szko y.  
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2. Ucze  ma obowi zek szanowa  sprz t szkolny oraz wyposa enie klas i innych 

pomieszcze . Za wyrz dzon  szkod  odpowiadaj  materialnie rodzice ucznia, który j  

wyrz dzi  lub grupy uczniów przebywaj cych w miejscu jej dokonania.  

3. Uczniowie nie mog  opuszcza  terenu szko y podczas lekcji, imprez klasowych i przerw.  

4. Zwolnienie z pojedynczych lekcji mo e nast pi  wy cznie na pisemn  lub osobista 

pro  rodzica lub prawnych opiekunów.  

5. W razie z ego samopoczucia ucze  zg asza si  do nauczyciela lub wychowawcy, który 

poinformuje telefonicznie o zaistnia ej sytuacji rodzica (lub prawnego opiekuna) i poprosi 

o odebranie dziecka ze szko y. Je eli ucze  ulegnie wypadkowi na terenie szko y, szko a 

powiadamia telefonicznie rodzica (lub prawnego opiekuna), a je li wymaga tego sytuacja- 

wzywa pogotowie.  

6. Ucze  ma obowi zek dba  o w asny wygl d, w szczególno ci jest zobowi zany do tego, 

by:  

1) wygl da  schludnie, tzn.:  

a) powinien nosi  czyste, odpowiednie do sytuacji ubranie , 

b) podczas dyskotek i innych imprez szkolnych nie nosi  ubra  z odkrytymi plecami, 

odkrytym brzuchem, du ym dekoltem, 

c) nie nosi  kolczyków w innych cz ciach cia a ni  uszy, 

d) nie malowa  paznokci i farbowa  w osów, 

e) podczas egzaminów (równie  próbnych) oraz wi t i uroczysto ci pa stwowych, 

rozpocz cia i zako czenia roku szkolnego, spotkania op atkowego oraz 

reprezentowania szko y na zewn trz obowi zuje strój wi teczny w kolorze bia o-

granatowym lub bia o-czarnym, 

f) opuszcza  terenu szko y bez zgody i opieki nauczyciela. 

7. Ponadto postanawia si , e:  

1) ucznia mo e zwolni  z danej lekcji wychowawca klasy, dyrektor  szko y lub 

nauczyciel danych zaj  edukacyjnych na pisemny lub telefoniczny wniosek 

rodziców, w którym podano przyczyn  zwolnienia oraz dzie  i godzin  wyj cia ze 

szko y,  

2) pracownicy szko y nie ponosz  odpowiedzialno ci za warto ciowe rzeczy i pieni dze 

przynoszone do szko y.  

8. Ucze  opuszczaj cy szko  ma obowi zek rozliczy  si  ze szko  na zasadach 

okre lonych przez dyrektora szko y. 
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Nagrody i kary 

§ 76 

1. Ucze  mo e otrzyma  nast puj ce nagrody: 

1) pochwa  ustn  nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy, 

2) pochwa  ustn  wychowawcy na zebraniu rodziców, 

3) pochwa  ustn  dyrektora szko y wobec ogó u uczniów i nauczycieli, 

4) wyró nienie dyrektora na zebraniu rodziców, 

5) dyplom uznania, 

6) stypendium, 

7) nagrod  ufundowan  przez rad  rodziców lub samorz d uczniowski, 

8) list gratulacyjny (pochwalny) dla rodziców ucznia, 

9) wypisem nazwisk najlepszych uczniów szko y na stronie internetowej szko y, 

10) nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego lub w czasie nauki wr czona na apelu, 

11) wpis do kroniki szko y za szczególne osi gni cia edukacyjne, sportowe i artystyczne. 

2. Znacz ce osi gni cia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje 

si  na wiadectwie szkolnym.  

3. Podstaw  do wyró nienia ucznia mo e by : 

1) szczególne osi gni cia w nauce, 

2) aktywny udzia  w yciu szko y i rodowiska, 

3) szczególne osi gni cia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach 

sportowych, 

4) wyj tkowe osi gni cia i czyny przynosz ce zaszczyt szkole, 

5) wzorowe zachowanie. 

 

§ 77 

1. Szko a mo e stosowa  wobec uczniów kary, w szczególno ci za nieprzestrzeganie statutu 

szko y. 

2. Ucze  mo e zosta  ukarany za: 

1) naruszenie godno ci ludzkiej, a w szczególno ci: 

a) zachowanie zagra aj ce bezpiecze stwu zdrowia i ycia uczniów, pracowników 

szko y, 

b) wiadome i celowe dewastowanie szko y, mienia szkolnego i pozaszkolnego, 

c) kradzie e, rozboje, pobicia, wymuszenia, zn canie si  fizyczne i emocjonalne nad 

innymi osobami, 
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d) posiadanie, rozprowadzanie, korzystanie ze rodków zmieniaj cych wiadomo  

(alkohol, narkotyki, dopalacze, sterydy anaboliczne itp.), 

e) fa szowanie dokumentów, 

f) rozpowszechnianie zdj  i nagra  bez zgody osób nagrywanych czy 

fotografowanych, 

g) naruszenie dobrego imienia uczniów b  pracowników szko y, 

h)  kradzie . 

3. Z wnioskami o zastosowanie kar mog  wyst powa  wszyscy cz onkowie rady 

pedagogicznej i inni pracownicy szko y. 

4. Ucze  mo e ponie  nast puj ce kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy, 

2) upomnienie ustne dyrektora szko y, 

3) pisemne upomnienie dyrektora szko y i zobowi zanie ucznia do poprawy,  

4) nagana dyrektora szko y z jednoczesnym powiadomieniem rodziców, 

5) kara przeniesienia ucznia do równoleg ej klasy, 

6) kara przeniesienia ucznia do innej szko y, 

7) pozbawieniem pe nionych w klasie funkcji, 

8) zawieszeniem prawa do udzia u w zaj ciach pozalekcyjnych, do reprezentowania 

szko y na zewn trz, 

9) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych, 

10) upomnieniem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela. 

5. Wobec ucznia mo e by  zastosowana jedna z powy szych kar w zale no ci od stopnia 

(rozmiarów) przewinienia. 

 

§ 78 
1. O przeniesienie ucznia do innej szko y wyst puje dyrektor szko y do kuratora o wiaty na 

wniosek rady pedagogicznej, gdy: 

1) zastosowanie kar z § 77 ust. 4 pkt. 1–10 nie wp yn o na popraw  post powania 

ucznia, 

2) w ra cy sposób naruszy  normy spo eczne i zagra a otoczeniu. 

 
§ 79 

1. Szko a ma obowi zek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub 

zastosowaniu wobec niego kary. 



62 
 

§ 80 
1. Od przyznanej nagrody od wychowawcy lub dyrektora szko y uczniowi przys uguje 

prawo wniesienia uzasadnionego zastrze enia do dyrektora szko y w formie pisemnej. 

Dyrektor szko y w terminie 7 dni rozpatruje odwo anie i informuje pisemnie 

o rozstrzygni ciu.  

2. Od kar na onych przez wychowawc  uczniowi przys uguje prawo wniesienia 

uzasadnionego odwo ania do dyrektora szko y w formie pisemnej. Dyrektor szko y 

w terminie 7 dni rozpatruje odwo anie i informuje pisemnie o rozstrzygni ciu.  

3. Od kar na onych przez dyrektora szko y przys uguje uczniowi prawo wniesienia 

uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szko y. 

Dyrektor szko y w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie 

o rozstrzygni ciu, mo e przy tym zasi gn  opinii rady pedagogicznej oraz samorz du 

uczniowskiego.  

 

ROZDZIA  X 
WEWN TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

§ 81 
1. Klasyfikowanie ródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osi gni  

edukacyjnych ucznia i odbywa si  w ostatnim tygodniu okresu. 
 

Za enia ogólne 

§ 82 

1. Ocenianiu podlegaj  osi gni cia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia. 

1) ocenianie osi gni  edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli 

poziomu i post pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci 

w stosunku do wymaga  edukacyjnych wynikaj cych z podstawy programowej, 

okre lonej w odr bnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzgl dniaj cych t  podstaw , 

2) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc  klasy, 

nauczycieli, innych pracowników szko y oraz uczniów danej klasy stopnia 

respektowania przez ucznia zasad wspó ycia spo ecznego i norm etycznych. 

2. Ocenianie wewn trzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osi gni  edukacyjnych i jego zachowania oraz 

post pach w tym zakresie, 
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2) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce i zachowaniu, 

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o post pach, 

trudno ciach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej, 

6) stwarzanie uczniowi szansy na odnoszenie sukcesu, pokazywanie tego, co umie, 

co robi dobrze – jako budzenie motywacji wewn trznej i zach ty do podejmowania 

dalszych prób i stawiania sobie celów. 

3. Ocenianie wewn trzszkolne obejmuje: 

1) formu owanie przez nauczycieli wymaga  edukacyjnych niezb dnych do uzyskania 

poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych 

i dodatkowych zaj  edukacyjnych i uj cie ich w przedmiotowych systemach 

oceniania, 

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania, 

3) ocenianie bie ce i ustalanie ródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych 

i dodatkowych zaj  edukacyjnych oraz ródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania wed ug skali i w formach przyj tych w szkole, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzaj cych, 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj  

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

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

informacji o post pach i trudno ciach ucznia w nauce, 

7) wewn trzszkolny system oceniania dotyczy wszystkich przedmiotów obj tych planem 

nauczania, zaj  dodatkowych oraz zachowania. 

4. Zasady wewn trzszkolnego oceniania: 

1) nauczyciele na pocz tku roku szkolnego informuj  uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezb dnych do uzyskania poszczególnych 

ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych 

zaj  edukacyjnych, wynikaj cych z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, 

b) sposobach sprawdzania osi gni  edukacyjnych uczniów, 

2) wychowawca na pocz tku ka dego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
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rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wy szej ni  przewidywana rocznej 

oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

3) oceny s  jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów), 

4) nauczyciel jest zobowi zany do: 

a) systematycznego, rzetelnego i sprawiedliwego oceniania, 

b) okre lenia ró norodnych form aktywno ci rozwijanych na jego zaj ciach 

i wskazania tych, których efekty b  podlega y sprawdzeniu i ocenianiu, 

c) okre lenia warunków poprawiania ocen, 

d) poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach 

udost pniania poprawionych i ocenionych prac pisemnych, 

e) dostosowania wymaga  edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego na podstawie pisemnej opinii 

poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

stwierdzono specyficzne trudno ci w uczeniu si  lub deficyty rozwojowe, 

uniemo liwiaj ce sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikaj cym z programu 

nauczania, 

5) nauczyciel w ocenianiu bie cym monitoruje prac  ucznia oraz przekazuje uczniowi 

informacj  ustn  o jego osi gni ciach edukacyjnych pomagaj cych w uczeniu si , 

poprzez wskazywanie, co ucze  robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej si  uczy . W przypadku sprawdzianu pisemnego, obejmuj cego 

materia  z ca ego dzia u informacj  tak  nauczyciel sporz dza w formie pisemnej. 

5. Rok szkolny dzieli si  na dwa pó rocza. Pierwsze pó rocze rozpoczyna si  zgodnie 

z organizacj  roku szkolnego MEN i ko czy w ostatni pi tek stycznia. W przypadku, gdy 

ferie zimowe rozpoczynaj  si  w styczniu, pierwsze pó rocze ko czy si  w ostatni pi tek 

przed feriami. Drugie pó rocze trwa do zako czenia zaj  dydaktycznych w czerwcu. 

6. Z tytu u udost pniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy 

wychowania przedszkolnego, szko y i placówki informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotycz cych ich dzieci, nie mog  by  pobierane od rodziców 

op aty, bez wzgl du na posta  i sposób przekazywania informacji. 
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Zasady klasyfikowania 

§ 83 

1. Klasyfikacja uczniów i ocenianie ich zachowania s  dokonywane dwukrotnie w ci gu 

roku szkolnego (klasyfikacja ródroczna i roczna). Rady klasyfikacyjne odbywaj  si  

zazwyczaj w tygodniu poprzedzaj cym lub ko cz cym ka dy semestr. Daty posiedze  rad 

klasyfikacyjnych ustala dyrektor szko y. 

2. Klasyfikacja ródroczna polega na okresowym podsumowaniu osi gni  ucznia z zaj  

edukacyjnych, okre lonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz 

ustaleniu - wed ug skali okre lonej w wewn trzszkolnym systemie oceniania -

ródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj  edukacyjnych i ródrocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osi gni  ucznia z zaj  edukacyjnych, 

okre lonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 

oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj  edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej. 

4. O zagro eniu ocen  niedostateczn  z okre lonych zaj  edukacyjnych i nagann  

z zachowania ucze  i jego rodzice (prawni opiekunowie) s  informowani przez 

wychowawc  w terminie nie krótszym ni  miesi c przed rad  klasyfikacyjn . 

5. Na 2 tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej nauczyciele prowadz cy 

poszczególne zaj cia edukacyjne informuj  ucznia o przewidywanych dla niego rocznych 

ródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zaj  edukacyjnych. 

6. Na 1 tydzie  przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej nauczyciele prowadz cy 

poszczególne zaj cia edukacyjne informuj  rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 

o przewidywanych dla niego rocznych ( ródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zaj  

edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez 

wpis w dzienniku elektronicznym. 

7. Ucze  mo e by  nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj  edukacyjnych, 

je eli brak jest podstaw do ustalenia ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecno ci ucznia na zaj ciach edukacyjnych przekraczaj cej po ow  czasu 

przeznaczonego na te zaj cia w szkolnym planie nauczania. 

8. Ucze  nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci mo e zdawa  

egzamin klasyfikacyjny. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si  w formie pisemnej i ustnej. 

10. Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyska  ocen  niedostateczn  z jednych 
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obowi zkowych zaj  edukacyjnych, mo e zdawa  egzamin poprawkowy. 

W wyj tkowych przypadkach rada pedagogiczna mo e wyrazi  zgod  na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowi zkowych zaj  edukacyjnych. 

11. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szko y na ostatni tydzie  ferii 

letnich. 

12. Dyrektor szko y zwalnia ucznia z zaj  wychowania fizycznego lub informatyki na 

podstawie opinii o ograniczonych mo liwo ciach uczestniczenia ucznia w tych zaj ciach, 

wydanej przez lekarza, na czas okre lony w tej opinii. Zwolnienie mo e dotyczy  tak e 

wykonywania okre lonych wicze  na zaj ciach wychowania fizycznego. 

13. Je eli okres zwolnienia ucznia z zaj  wychowania fizycznego lub informatyki 

uniemo liwia ustalenie ródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si  

„zwolniony/a" . 

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

i muzyki nale y w szczególno ci bra  pod uwag  wysi ek wk adany przez ucznia 

w wywi zywanie si  z obowi zków wynikaj cych ze specyfiki tych zaj . 

 

Ocenianie w I etapie edukacji (kl. I-III) 

§ 84 

1. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w ca ciowym, 

harmonijnym rozwoju. Przedmiotem oceniania szkolnego s  post py w rozwoju ucznia. 

2. Cele oceniania: 

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osi gni  edukacyjnych i post pach w tym 

zakresie, 

2) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

3) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu w asnego rozwoju, 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o post pach, trudno ciach 

i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

5) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej. 

3. Zasady oceniania: 

1) Informowanie uczniów i rodziców (opiekunów): 

a) w klasach I-III nauczyciele przedstawiaj  na pierwszym spotkaniu z rodzicami 

(w ka dym roku szkolnym), zestawy wymaga  dotycz cych poszczególnych 



67 
 

aktywno ci edukacyjnych, 

b) o zasadach oceniania z zachowania wychowawca informuje uczniów na pocz tku 

roku szkolnego, a rodziców podczas pierwszego zebrania w danym roku 

szkolnym. 

2) Jawno  oceniania: 

a) oceny s  jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (opiekunów), 

b) sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymuje ucze  do wgl du w trakcie 

zaj , rodzice w dniu wywiadówki lub na pro . 

3) Obni anie wymaga : 

a) nauczyciel jest zobowi zany, na podstawie pisemnej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obni  wymagania edukacyjne 

w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudno ci w uczeniu si  

lub deficyty rozwojowe uniemo liwiaj ce sprostanie wymaganiom wynikaj cym 

z programu nauczania. 

4. Sposoby oceniania: 

1) wst pna ocena rozwoju ucznia i jego mo liwo ci: 

a) dokonywana we wrze niu, 

b) dostarcza informacji o indywidualnych mo liwo ciach i poziomie rozwoju 

fizycznego, spo eczno-emocjonalnego ucznia oraz rozwoju jego funkcji 

poznawczo-motorycznych, warunkuj cych osi ganie sukcesów w edukacji 

szkolnej, 

c) stanowi podstaw  do wypracowania przez nauczyciela systemu pracy 

zapewniaj cego ka demu uczniowi maksymalny rozwój, 

2) ocena bie ca: 

a) odbywa si  ka dego dnia w trakcie zaj  szkolnych, 

b) polega na sta ym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i post pach, 

c) to s owna lub pisemna (w zeszycie lub karcie pracy) ocena motywuj ca do 

aktywno ci i wysi ku, wyra nie wskazuj ca osi gni cia i to, co nale y jeszcze 

wykona , usprawni , 

d) analiza sprawdzianów kontroluj cych opanowanie umiej tno ci, 

e) post py i osi gni cia nauczyciel rejestruje w dzienniku elektronicznym, 

f) oceny bie ce wystawiane s  w skali ocen od 1 do  6 i odnotowywane w dzienniku 

elektronicznym. Dopuszcza si  stosowanie (+) plusów i (-) minusów, 

3) ródroczna ocena opisowa (podsumowuj co - zalecaj ca): 
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a) redagowana pisemnie na zako czenie I pó rocza (stycze ), 

b) informuje o osi gni ciach ucznia, ale równocze nie zawiera wskazania, nad czym 

ucze  powinien intensywnie popracowa , by nie dopu ci  do ra cych braków 

edukacyjnych, 

4) roczna ocena opisowa (podsumowuj co - klasyfikacyjna): 

a) wyra ona na pi mie na koniec roku szkolnego, 

b) uwzgl dnia poziom opanowania przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu 

wymaga  okre lonych w podstawie programowej kszta cenia ogólnego dla I etapu 

edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia zwi zane 

z przezwyci aniem trudno ci w nauce lub rozwijaniem uzdolnie , 

c) w sposób syntetyczny informuje o osi gni ciach ucznia w danym roku szkolnym 

w zakresie osi gni  edukacyjnych (mówienie, czytanie, pisanie, umiej tno ci 

matematyczne, przyrodnicze, spo eczne, artystyczne, techniczne, motoryczne, 

zdrowotne), zachowania i osi gni  szczególnych, 

5) po zako czeniu I etapu kszta cenia nast puje sprawdzenie za pomoc  testu poziomu 

kompetencji zawartych w podstawach programowych, 

6) ocena opisowa powinna zawiera  informacje dotycz ce: 

a) post pów ucznia, efektów jego pracy, 

b) napotykanych przez niego trudno ci w relacji do mo liwo ci i wymaga  

edukacyjnych, 

c) potrzeb rozwojowych ucznia, 

d) nauczycielskich propozycji konkretnych dzia  pomocnych w pokonywaniu 

trudno ci przez ucznia, 

7) w ramach ka dej z tych czterech grup informacji uwzgl dnia si  nast puj ce sfery 

rozwoju ucznia: 

a) rozwój poznawczy, 

b) mówienie, 

c) uchanie, 

d) czytanie, 

e) pisanie, 

f) umiej tno ci matematyczne, 

g) umiej tno ci przyrodnicze i spo eczne, 

h) rozwój artystyczny, 

i) rozwój fizyczny, 
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j) rozwój spo eczno-emocjonalny. 

5. Klasyfikowanie i promowanie uczniów 

1) w klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest ocen  opisow . Nauczyciele zbieraj  dane 

o dydaktycznym rozwoju uczniów i ich zachowaniu poprzez bie ce obserwacje 

i sprawdziany odnotowywane w dziennikach za pomoc  ustalonych przez nauczycieli 

ocen, 

2) ucze  klas I-III szko y podstawowej otrzymuje promocj  do klasy programowo 

wy szej, je eli jego osi gni cia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono 

pozytywnie, 

3) w wyj tkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osi gni  ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna mo e 

postanowi  o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szko y podstawowej, na 

wniosek wychowawcy oddzia u po zasi gni ciu opinii rodziców ucznia lub na 

wniosek rodziców ucznia po zasi gni ciu opinii wychowawcy oddzia u, 

4) w  klasach  I  –  III  informacj  o  przewidywanej  ocenie  rocznej  rodzice  otrzymuj  

w formie ustnej na podstawie zapisów w dzienniku, zapisów w zeszycie wychowawcy 

na zebraniu rodziców, które odbywa si  najpó niej miesi c przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

6. W I etapie edukacyjnym ocena zachowania ródroczna i roczna jest ocen  opisow . 

Uwzgl dnia ona: 

1) zachowanie w grupie 

a) przyjmowanie na siebie odpowiedzialno ci, 

b) podejmowanie samodzielnych decyzji, 

c) umiej tno  bawienia si  samodzielnie i w grupie, 

d) respektowanie praw innych, 

e) przestrzeganie szkolnego regulaminu i szkolnych zasad, 

f) szanowanie mienia cudzego i szkolnego, 

g) grzeczno  w mowie i zachowaniu, 

h) wykazywanie opanowania, 

2) nawyki w pracy 

a) systematyczne przygotowywanie si , 

b) wykonywanie polece , 

c) branie udzia u w zaj ciach klasowych, 

d) dba  o rzeczy, 
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e) ca kowite wykonywanie zaj  klasowych, 

f) odrabianie pracy domowej, 

g) staranno , 

h) uwa ne s uchanie. 

7. Orygina  oceny opisowej ródrocznej otrzymuj  rodzice, za  kserokopia oceny 

z podpisem wychowawcy stanowi za cznik dokumentacji nauczyciela. 

8. Ocena opisowa roczna sporz dzona komputerowo, podpisana przez wychowawc  klasy 

wk adana jest do arkusza ocen. 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, nale y uwzgl dni  wp yw stwierdzonych zaburze  

lub odchyle  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kszta cenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

10. Sposoby wyró niania uczniów: 

1) cele wyró niania uczniów: 

a) promowanie postaw spo ecznie po danych, 

b) motywowanie do uczenia si , rozwoju zainteresowa , 

c) pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w yciu publicznym poprzez udzia  

w konkursach i zawodach oraz zwrócenie uwagi na warto  rezultatów takich 

dzia , 

2) rodzaje i formy wyró nie : 

a) nagroda ksi kowa przyznawana uczniom w ka dej klasie na koniec roku 

szkolnego za wysoki poziom wiadomo ci i umiej tno ci. 

 

Ocenianie w II etapie edukacji 

§ 85 

1. Oceniane b  indywidualne mo liwo ci ucznia w nast puj cych sytuacjach 

dydaktycznych: 

1) umiej tno ci i wiadomo ci nabyte w procesie nauczania i uczenia si , 

2) systematyczno  pracy ucznia, 

3) samodzielno , 

4) zaanga owanie i kreatywno , 

5) umiej tno  prezentowania wiedzy, 

6) umiej tno  wspó pracy w grupie. 
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2. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu: 

1) obowi zkowe: 

a) dziennik elektroniczny, 

b) arkusze ocen, 

2) dodatkowe w zale no ci od potrzeb i wg regu  ustalonych w przedmiotowych 

systemach oceniania. 

3. Formy sprawdzania wiedzy i umiej tno ci uczniów: 

1) odpowiedzi ustne (opowiadanie, opis, wyg aszanie tekstów z pami ci, udzia  

w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie, krótkie i d ugie wypowiedzi na 

lekcji z trzech ostatnich lekcji oraz na lekcji powtórzeniowej z ostatniego dzia u, 

czytanie ze zrozumieniem), 

2) prace pisemne w klasie: 

a) kartkówka - dotyczy trzech ostatnich tematów (zagadnie ), bez zapowiedzi; czas 

trwania do 15 minut;  

b) sprawdziany, prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, 

poprzedzone lekcj  powtórzeniow  i wcze niejszym zapisem w dzienniku; czas 

trwania 1 - 2 godziny, 

c) dyktanda (pisane z pami ci, ze s uchu, polegaj ce na uzupe nianiu luk w tek cie) - 

poprzedzone wiczeniami maj cymi na celu powtórzenie zasad pisowni, czas 

trwania do 45 minut, 

d) testy ró nego typu (otwarty, wyboru, zamkni ty, problemowy, zadaniowy) - 

wed ug specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; 

czas trwania do 90 minut, sprawdzaj ce znajomo  tre ci problemowych etapami, 

e) waga ocen:  

 sprawdzian – 3 

 klasówka – 3 

 kartkówka – 2 

 odpowied  – 1 

 aktywno  – 1 

 zadanie domowe – 1 

f) procentowe kryteria w okre laniu stopni z prac pisemnych: 

 bardzo dobry – 90% – 100%, 

 dobry – 75% – 89%, 



72 
 

 dostateczny – 50% – 74%, 

 dopuszczaj cy – 30% – 49%,  

 niedostateczny – 0% – 29%,  

g) wiczenia, zadania, wypracowania, referaty, konkursy, prowadzenie zeszytu 

wicze  i przedmiotowego) itd. 

3) prace domowe (formy): 

a) wiczenia, 

b) notatki, 

c) asna twórczo  – wytwory literackie, plastyczne, inne, 

d) referat – du a forma wypowiedzi pisemnej, d ugoterminowy czas wykonania 

(do 1 miesi ca), 

e) wypracowanie literackie, 

f) prace dodatkowe (album, prace plastyczne, gazetka, model, schemat i inne), 

4) aktywno  na lekcji: 

a) praca samodzielna, 

b) praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, 

zaanga owanie, sposób prezentacji, efekty pracy), 

c) odgrywanie ról, drama i inne formy aktywno ci (gra dydaktyczna, quiz, 

do wiadczenia praktyczne, praca z map , atlasem, tekstem ród owym, gra na 

instrumentach, piew, test sprawno ci fizycznej, udzia  w konkursach, 

olimpiadach, zawodach). 

4. Cz stotliwo  oceniania: 

1) w jednym tygodniu mog  odby  si  najwy ej 3 sprawdziany w klasach IV-VI, 

natomiast w klasach VII i VIII  3 sprawdziany oraz 1 praca klasowa, lecz nie jednego 

dnia, 

2) kartkówka jest rozumiana, jako odpowied  ustna, do której ucze  powinien by  

przygotowany na ka  lekcj . W zwi zku z powy szym mo e si  ona odbywa  na 

poszczególnych zaj ciach w ci gu dnia, 

3) zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu mo e si  odby  na yczenie uczniów 

z zastrze eniem, e przy ustalaniu nowego terminu §85 ust. 4 pkt. 1 nie b dzie mia  

zastosowania, 

4) cz stotliwo  oceniania innych form aktywno ci (np. prace domowe, aktywno  na 

lekcji) jest zawarta w przedmiotowych systemach oceniania, 

5) terminy oddawania prac pisemnych: 
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a) prace klasowe, sprawdziany – do dwóch tygodni roboczych, 

b) kartkówki – do jednego tygodnia roboczego, 

6) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustalon  ocen , 

7) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycz ca oceniania ucznia jest 

udost pniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zebraniu, 

w czasie indywidualnych kontaktów z nauczycielem, 

8) ucze  ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia kwestionowanej przez niego 

oceny pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie okre lonym przez 

nauczyciela nie d szym ni  2 tygodnie. Poprawiona ocena odnotowana jest 

w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym brana pod uwag rednia obu 

ocen, 

9) ucze  ma prawo do poprawy niekorzystnych ocen cz stkowych zgodnie z zasadami 

zawartymi w przedmiotowych systemach oceniania, 

10) ucze  ma prawo by  nieprzygotowany do zaj  w dniu nast puj cym po nieobecno ci 

spowodowanej: 

a) wypadkiem losowym, 

b) w przypadku usprawiedliwionej nieobecno ci spowodowanej krótkotrwa  

chorob , 

11) udzia  w zawodach, innych zaj ciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowi zku 

uzupe nienia wiadomo ci, notatek, prac domowych, 

12) ucze  ma prawo dwa razy w roku zg osi  nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania, 

brak stroju, przyrz dów i materia ów, nie podaj c przyczyn. Prawo to nie dotyczy prac 

klasowych, sprawdzianów oraz kartkówek zapowiedzianych, 

13) szczegó owe zasady w sprawie nieprzygotowania si  do lekcji ustala nauczyciel 

danego przedmiotu, 

14) wyrównywanie braków - ucze  ma prawo do pomocy w ramach: 

a) zaj  dydaktyczno-wyrównawczych, 

b) dodatkowych wicze  przygotowanych przez nauczyciela przedmiotu, 

c) indywidualnych konsultacji z nauczycielem, 

d) pomocy kole skiej, 

15) je eli w wyniku klasyfikacji ródrocznej stwierdzono, e poziom osi gni  

edukacyjnych ucznia uniemo liwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 

programowo wy szej, szko a, w miar  mo liwo ci, stwarza uczniowi szans  
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uzupe nienia braków, 

16) nauczyciel na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudno ci w uczeniu si  lub 

deficyty rozwojowe. 

5. Zasady oceniania i klasyfikacji: 

1) nauczyciele oceniaj  post py uczniów w zdobywaniu wiadomo ci i umiej tno ci 

wed ug kryteriów okre lonych w przedmiotowych systemach oceniania, 

2) nauczyciel ma obowi zek ocenia  uczniów systematycznie uwzgl dniaj c ró ne 

formy aktywno ci ucznia, 

3) bie ce, ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalaj  nauczyciele prowadz cy 

poszczególne zaj cia edukacyjne, a ocen  zachowania - wychowawca klasy po 

zasi gni ciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, 

4) informacje o bie cych ocenach uczniów rodzice otrzymuj  w formie pisemnej lub 

ustnej w czasie zebra  oraz w trakcie indywidualnych kontaktów z nauczycielami. 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nale y przede 

wszystkim bra  pod uwag  wysi ek wk adany przez ucznia w wywi zywanie si  

z obowi zków wynikaj cych ze specyfiki tych zaj , a w przypadku wychowania 

fizycznego - tak e systematyczno  udzia u ucznia w zaj ciach oraz aktywno  ucznia 

w dzia aniach podejmowanych przez szko  na rzecz kultury fizycznej. 

1) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nale y uwzgl dnia  systematyczno  

udzia u ucznia w zaj ciach oraz aktywno  ucznia w dzia aniach podejmowanych 

przez szko  na rzecz kultury fizycznej, 

2) nauczyciel wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne dla ucznia 

o ograniczonych mo liwo ciach wykonywania wicze  fizycznych w oparciu o opini  

poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

3) klasyfikacja ródroczna polega na okresowym podsumowaniu osi gni  edukacyjnych 

ucznia z zaj  edukacyjnych, okre lonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu ródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj  edukacyjnych 

i ródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

4) klasyfikacja roczna, pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej, polega na 

podsumowaniu osi gni  edukacyjnych ucznia z zaj  edukacyjnych, okre lonych 

w szkolnym planie nauczania, zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj  edukacyjnych i rocznej oceny 



75 
 

klasyfikacyjnej zachowania, 

5) oceny bie ce oraz ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zaj  edukacyjnych 

ustala si  w stopniach wed ug nast puj cej skali: 

a) stopie  celuj cy (cel) – 6, 

b) stopie  bardzo dobry (bdb) – 5, 

c) stopie  dobry (db) – 4, 

d) stopie  dostateczny (dst) – 3, 

e) stopie  dopuszczaj cy (dop) –2, 

f) stopie  niedostateczny (ndst) –1, 

6) w ocenach cz stkowych dopuszcza si  stosowanie plusów i minusów, 

7) przy ocenianiu bie cym dopuszcza si  stosowanie dodatkowego oznaczenia: 

+ (plus), poza stopniem celuj cym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym. 

8) oceny bie ce wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast ródroczne i roczne 

w pe nym brzmieniu. 

7. Wymagania na poszczególne stopnie: 

1) stopie  celuj cy (6) – oznacza, e osi gni cia ucznia wyra nie wykraczaj  poza 

poziom osi gni  edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela 

programie nauczania, s  oryginalne i twórcze, a ucze  wykaza  si  du  

samodzielno ci  w ich uzyskaniu, 

2) stopie  bardzo dobry (5) – oznacza, e ucze  opanowa  w pe nym zakresie 

wiadomo ci, umiej tno ci przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania, 

3) stopie  dobry (4) – oznacza, e opanowanie przez ucznia zakresu wiadomo ci 

i umiej tno ci przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie 

nauczania nie jest pe ne, ale nie powoduje adnych problemów w opanowaniu 

kolejnych tre ci kszta cenia, 

4) stopie  dostateczny (3) – oznacza, e ucze  opanowa  jedynie w podstawowym 

zakresie wiadomo ci i umiej tno ci przewidziane w realizowanym przez nauczyciela 

programie nauczania, co mo e powodowa  problemy przy poznawaniu kolejnych 

tre ci kszta cenia w ramach danego przedmiotu, 

5) stopie  dopuszczaj cy (2) – oznacza, e opanowanie przez ucznia wiadomo ci 

i umiej tno ci przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie jest tak 

niewielkie, i  stawia pod znakiem zapytania mo no  dalszego kszta cenia w danym 

przedmiocie i utrudnia kszta cenie w przedmiotach pokrewnych, 
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6) stopie  niedostateczny (1) – oznacza brak osi gni , ucze  wyra nie nie spe nia 

wymaga  okre lonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co 

uniemo liwia mu bezpo redni  kontynuacj  i opanowanie kolejnych tre ci kszta cenia 

danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia kszta cenie w zakresie przedmiotów 

pokrewnych. 

8. ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych i dodatkowych zaj  

edukacyjnych ustalaj  nauczyciele prowadz cy poszczególne zaj cia edukacyjne. 

1) dyrektor szko y zwalnia ucznia z wad  s uchu, z g bok  dysleksj  rozwojow , 

z afazj , z niepe nosprawno ciami sprz onymi lub z autyzmem, w tym z zespo em 

Aspergera, z nauki drugiego j zyka obcego nowo ytnego do ko ca danego etapu 

edukacyjnego na wniosek rodziców albo pe noletniego ucznia oraz na podstawie 

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której 

wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego j zyka obcego nowo ytnego, 

2) w przypadku ucznia, posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba 

zwolnienia ucznia z nauki drugiego j zyka obcego nowo ytnego, zwolnienie z nauki 

tego j zyka obcego nowo ytnego mo e nast pi  na podstawie tego orzeczenia, 

3)  w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j zyka obcego nowo ytnego 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si  

„zwolniony” albo „zwolniona”, 

4)  dyrektor szko y zwalnia ucznia z realizacji zaj  wychowania fizycznego lub 

informatyki, na podstawie opinii o braku mo liwo ci uczestniczenia ucznia w tych 

zaj ciach wydanej przez lekarza, na czas okre lony w tej opinii, 

5)  je eli okres zwolnienia ucznia z realizacji zaj , o którym mowa w § 85 ust. 8 pkt. 4 

uniemo liwia ustalenie ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si  „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

 

Ocenianie zachowania 

§ 86 

 

1. Ocena z zachowania wyra a opini  szko y o wype nianiu przez ucznia obowi zków 

szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec kole anek, kolegów i osób doros ych. 

2. ródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzgl dnia w szczególno ci: 
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1) wywi zywanie si  z obowi zków ucznia, 

2) dba  o honor i tradycje szko y, 

3) dba  o pi kno mowy ojczystej, 

4) dba  o bezpiecze stwo i zdrowie w asne oraz innych osób, 

5) godne, kulturalne zachowanie si  w szkole i poza ni , 

6) okazywanie szacunku innym osobom, 

7) przeciwstawianie si  agresji. 

3. ródroczn  i roczn  ocen  klasyfikacyjn  zachowania ustala si  wed ug nast puj cej 

skali: 

1) wzorowe, 

2) bardzo dobre, 

3) dobre, 

4) poprawne, 

5) nieodpowiednie, 

6) naganne. 

4. ródroczn  i roczn  ocen  klasyfikacyjn  zachowania ustala wychowawca klasy po 

zasi gni ciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz uzyskanych punktów 

okre lonych w § 86 ust. 11-13. 

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wp ywu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zaj  edukacyjnych, 

2) promocj  do klasy programowo wy szej lub uko czenie szko y. 

6. Ocena z zachowania ucznia wyra a opini  szko y o wype nianiu przez niego obowi zków 

szkolnych, kulturze osobistej, udziale w yciu klasy, szko y i rodowiska, postawach 

wobec kolegów i innych osób. 

7. W klasach od I-III ocena z zachowania ma form  opisow . 

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

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, nale y uwzgl dni  wp yw stwierdzonych zaburze  

lub odchyle  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kszta cenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

9. W klasach IV-VIII na pocz tku I i II pó rocza ka dy ucze  otrzymuje po 100 punktów 

„kredytu zaufania”. 

10. Liczba punktów mo e si  zwi kszy  lub zmniejszy  w zale no ci od postawy ucznia 

w trakcie trwania roku szkolnego. 
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11. Oceny z zachowania: 

1) punktacja:  

a) ocena wzorowa –  181 punktów i wi cej 

b) ocena bardzo dobra – 180 – 131 punktów i wi cej 

c) ocena dobra –  130 – 91 punktów  

d) ocena poprawna  – 90 – 71 punktów  

e) ocena nieodpowiednia –  70 – 51 punktów  

f) ocena naganna –  50 – 0 punktów 

12. Przy ustalaniu oceny zachowania stosuje si  nast puj ce kryteria szczegó owe: 

1) ocen  wzorow – otrzymuje ucze , który stawia sobie wysokie wymagania, przejawia 

du  aktywno  w zdobywaniu wiedzy i umiej tno ci, wyró nia si  wysok  kultur  

osobist , anga uje si  w ycie szko y i rodowiska; mo e by  wzorem dla innych 

uczniów. Liczba punktów ujemnych otrzymanych przez ucznia nie mo e 

przekroczy  8 pkt, 

2) ocen  bardzo dobr – otrzymuje ucze , który osi ga wyniki w nauce wspó mierne do 

swoich mo liwo ci intelektualnych, posiada wysok  kultur  osobist , anga uje si  

w  ycie  szko y  i  rodowiska,  wyró nia  si  w  zespole  klasowym.  Liczba  punktów  

ujemnych otrzymanych przez ucznia nie mo e przekroczy  15 pkt, 

3) ocen  dobr  – otrzymuje ucze , który stara si  w pe ni wykorzysta  swoje zdolno ci, 

dobrze spe nia swoje obowi zki, nie przekracza norm wspó ycia spo ecznego i nie 

sprawia k opotów wychowawczych. Liczba punktów ujemnych otrzymanych przez 

ucznia nie mo e przekroczy  30 pkt, 

4) ocen  poprawn – otrzymuje ucze , który nie wykorzystuje w pe ni swoich zdolno ci, 

nie przekracza norm wspó ycia spo ecznego w sposób ra cy, w ma ym stopniu 

anga uje si  w ycie szko y. Prawid owo reaguje na rodki wychowawcze stosowane 

przez wychowawc  i pracowników szko y. Liczba punktów ujemnych otrzymanych 

przez ucznia nie mo e przekroczy  50 pkt, 

5) ocen  nieodpowiedni  – otrzymuje ucze , który osi ga wyniki poni ej swoich 

mo liwo ci, jest nieobowi zkowy i niesystematyczny, jego kultura osobista odbiega 

od norm uznawanych w yciu szko y. Liczba punktów ujemnych otrzymanych przez 

ucznia nie mo e przekroczy  80 pkt, 

6) ocen  nagann  – otrzymuje ucze , który wiadomie (niekiedy celowo) w powa nym 

stopniu narusza normy wspó ycia spo ecznego oraz odrzuca rodki wychowawcze 

stosowane przez wychowawc , spo eczno  uczniowsk , pracowników szko y, dom 
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rodzinny lub z ama  prawo. 

13. Kryteria oceniania z zachowania: 

Punkty dodatnie ucze  otrzymuje za: 
 1. 100 % frekwencj . 10 pkt. 

2. Pomoc kole sk  w nauce. do 10 pkt. 
3. Prace na rzecz szko y. do 10 pkt. 
4. Funkcje pe nione w klasie. do 10 pkt. 
5. Funkcje pe nione w szkole. do 15 pkt. 

6. 

Udzia  w konkursach przedmiotowych, artystycznych i innych; 
 – szkolne, 
 – powiatowe, 
 – wojewódzkie. 

 
10 pkt. 
25 pkt. 
40 pkt. 

7. Udzia  w zaj ciach pozalekcyjnych. 5 pkt. 

8. 
Udzia  w programach artystycznych: 
 – wiersz 
 – przedstawienie 

 
3 pkt.  
10 pkt. 

9. 
Surowce wtórne: 
– baterie 
– nakr tki 

 
do 10 pkt. 
do 10 pkt. 

10. Zaanga owanie w akcje szkolne. 5 pkt. 
11. Przynoszenie gotowych pomocy naukowych. 5 pkt. 
12. Szczególna dba  o estetyk  i wygl d klasy, pracowni. 10 pkt. 
13. Uczynno  wobec kolegów, nauczycieli i pracowników szko y. do 5 pkt. 
14. Wysoka kultura bycia. do 5 pkt. 
15. Inne sytuacje - do dyspozycji nauczyciela. do 15 pkt. 

 

Punkty ujemne ucze  otrzymuje za: 

1. Ka  nieusprawiedliwion  godzin .        1 pkt. 
2. Ka  ucieczk  z lekcji. 10 pkt. 

3. Ka de nieuzasadnione spó nienie si  na lekcj . 1 pkt. 
4. Ka dorazowo za niew ciwe zachowanie si  podczas lekcji. 2 pkt. 

5. Ka de niew ciwe zachowanie si  na korytarzu (bieganie, 
ha asowanie) 2 pkt. 

6. Ka de niew ciwe zachowanie si  podczas uroczysto ci 
szkolnych. 3 pkt. 

7. Ka de niew ciwe zachowanie poza szko . 5 pkt. 

8. Palenie papierosów. 10 pkt. 
9. Picie alkoholu. 20 pkt. 

10. Wulgarne s ownictwo. do10 pkt. 
11. Agresywno ci s own  i fizyczn  w stosunku do innych. do 35 pkt. 
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12. Niszczenie mienia szkolnego i cudzego. do 20 pkt. 
13. Kradzie e i wy udzenia. 20 pkt. 
14. Ignorowanie polece  nauczyciela i innych pracowników szko y. do 10 pkt. 
15. Niewykonywanie zobowi za  klasy. do 5 pkt. 
16. Inne sytuacje do dyspozycji wychowawcy klasy. do 10 pkt. 

17. Przynoszenie do szko y przedmiotów niebezpiecznych, 
zagra aj cych zdrowiu i yciu. do 20 pkt. 

18. Samowolne wychodzenie ze szko y w czasie trwania zaj , 
lekcyjnych przerw. 5 pkt. 

19. Brak zadania, stroju, przyborów i materia ów. 1 pkt. 
20. Ra ce amanie przepisów statutu szko y. do 10 pkt. 

21. Nieregulaminowe u ywanie urz dze  nagrywaj co-fotografuj cych 
na terenie szko y. do 10 pkt. 

 

Klasyfikowanie i promowanie ucznia 

§ 87 
1. Pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej, ucze  otrzymuje promocj  do klasy 

programowo wy szej, je eli ze wszystkich obowi zkowych zaj  edukacyjnych, 

okre lonych w szkolnym planie nauczania, uzyska  roczne oceny klasyfikacyjne wy sze 

od oceny niedostatecznej. 

2. Rada pedagogiczna mo e podj  uchwa  o niepromowaniu do klasy programowo 

wy szej lub nieuko czeniu szko y przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa 

razy z rz du ustalono nagann  roczn  ocen  klasyfikacyjn  zachowania. 

3. Ucze , któremu w danej szkole po raz trzeci z rz du ustalono nagann  roczn  ocen  

klasyfikacyjn  zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wy szej, 

a ucze  klasy programowo najwy szej w danym typie szko y nie ko czy szko y. 

4. Uwzgl dniaj c mo liwo ci edukacyjne ucznia szko y podstawowej, rada pedagogiczna 

mo e jeden raz w ci gu danego etapu edukacyjnego promowa  do klasy programowo 

wy szej ucznia, który nie zda  egzaminu poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj  

edukacyjnych, pod warunkiem, e te obowi zkowe zaj cia edukacyjne s , zgodnie 

ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wy szej. 

5. Pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej, ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyska  z obowi zkowych zaj  edukacyjnych oraz religii redni  ocen, co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobr  ocen  zachowania, otrzymuje promocj  do klasy 

programowo wy szej z wyró nieniem. 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasi gu wojewódzkim i ponad wojewódzkim 
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otrzymuj  z danych zaj  edukacyjnych celuj  roczn  (semestraln ) ocen  

klasyfikacyjn . Ucze , który tytu  laureata konkursu przedmiotowego o zasi gu 

wojewódzkim uzyska  po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zaj  

edukacyjnych, otrzymuje z tych zaj  edukacyjnych celuj  ko cow  ocen  

klasyfikacyjn . 

7. Ucze  ko czy szko  podstawow : 

1)  je eli w wyniku klasyfikacji ko cowej, na któr  sk adaj  si  roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj  edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 

najwy szej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych zaj  edukacyjnych, 

których realizacja zako czy a si  w klasach programowo ni szych, uzyska  oceny 

klasyfikacyjne wy sze od oceny niedostatecznej. 

8. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddzia u albo na 

wniosek wychowawcy oddzia u i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, rada 

pedagogiczna mo e postanowi  o promowaniu ucznia klasy I i II szko y podstawowej do 

klasy programowo wy szej równie  w ci gu roku szkolnego, je eli poziom rozwoju 

i osi gni  ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym tre ci nauczania 

przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 

9. O promowaniu do klasy programowo wy szej ucznia posiadaj cego orzeczenie 

o potrzebie kszta cenia specjalnego wydane ze wzgl du na upo ledzenie umys owe 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzgl dniaj c 

ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

10. Ucze  ko czy szko  podstawow  z wyró nieniem, je eli w wyniku klasyfikacji 

ko cowej, uzyska  z obowi zkowych zaj  edukacyjnych redni  ocen, co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobr  ocen  zachowania. 

11. Ucze , który uzyska  w wyniku klasyfikacji rocznej lub ko cowej redni  ocen co 

najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr  ocen  zachowania otrzymuje nagrod  

ksi kow  i zostaje wpisany na szkoln  stron  internetow . 

12. Ucze  klasy VIII, który uzyska  w wyniku klasyfikacji rocznej lub ko cowej redni  ocen 

co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr  ocen  zachowania otrzymuje nagrod  

ksi kow , a jego rodzice list gratulacyjny. 

13. O uko czeniu szko y przez ucznia posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia 

specjalnego wydane ze wzgl du na upo ledzenie umys owe w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzgl dniaj c ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno–terapeutyczny. 
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Egzamin klasyfikacyjny 

§ 88 

1. Ucze  mo e nie by  klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj  edukacyjnych, 

je eli:  

1) nie ucz szcza  na poszczególne obowi zkowe zaj cia edukacyjne przewidziane 

w danym semestrze w wymiarze co najmniej po owy czasu przeznaczonego na ka de 

z tych zaj  albo 

2) nie otrzyma  z obowi zkowych zaj  edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1, ocen 

uznanych za pozytywne w ramach wewn trzszkolnego oceniania, albo 

3) nie przyst pi  do egzaminu semestralnego (klasyfikacyjnego) – w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si  „nieklasyfikowany” 

albo „nieklasyfikowana”, 

2. Egzamin (egzaminy) klasyfikacyjny przeprowadza si  na wniosek rodzica lub prawnego 

opiekuna ucznia z ony do dyrektora dzie  przed lub w dniu posiedzenia 

klasyfikacyjnego rady pedagogicznej i za zgod  rady pedagogicznej, która dopuszcza 

mo liwo  przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego. 

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie  ucze  realizuj cy na podstawie odr bnych 

przepisów, indywidualny program lub tok nauki oraz ucze  spe niaj cy obowi zek 

szkolny lub obowi zek nauki poza szko . Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza si  

w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form  zada  praktycznych. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si  nie pó niej ni  w dniu poprzedzaj cym dzie  

zako czenia rocznych zaj  dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia si  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia si  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) najpó niej w ostatnim tygodniu zaj  dydaktyczno–wychowawczych roku 

szkolnego a ródrocznego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powo ana przez dyrektora szko y. W sk ad 

komisji wchodz : 

1) dyrektor szko y albo nauczyciel zajmuj cy w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodnicz cy komisji, 

2) nauczyciele obowi zkowych zaj  edukacyjnych okre lonych w szkolnym planie 

nauczania dla odpowiedniej klasy. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz dza si  protokó  zawieraj cy 
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w szczególno ci: 

1) sk ad komisji, 

2) nazw  zaj  edukacyjnych, z których by  przeprowadzony egzamin, 

3) imi  i nazwisko nauczyciela przeprowadzaj cego egzamin, 

4) imiona i nazwiska s uchaczy, którzy przyst pili do egzaminu, 

5) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

6) zadania ( wiczenia) egzaminacyjne, 

7) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

8. Do protoko u do cza si  pisemne prace ucznia i zwi  informacj  o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokó  stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia. 

9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zaj  edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si  „nieklasyfikowany". 

10. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zaj  edukacyjnych mo e by  zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

 
Egzamin poprawkowy 

§ 89 

1. Pocz wszy od klasy IV szko y podstawowej, ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyska  ocen  niedostateczn  z jednych lub dwóch obowi zkowych zaj  edukacyjnych, 

mo e zdawa  egzamin poprawkowy. 

2. Egzamin poprawkowy sk ada si  z cz ci pisemnej oraz cz ci ustnej, z wyj tkiem 

egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, 

z których egzamin ma przede wszystkim form  zada  praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szko y do dnia zako czenia 

rocznych zaj  dydaktyczno–wychowawczych. Egzamin odbywa si  w ostatnim tygodniu 

ferii letnich. 

4. Ucze  otrzymuje pisemn  informacj  o terminie egzaminu poprawkowego od 

wychowawcy klasy najpó niej trzy dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu rady 

pedagogicznej. Otrzyman  informacj  ucze  potwierdza podpisem. 

5. Nauczyciel przedmiotu, z którego ucze  b dzie zdawa  egzamin poprawkowy, przygotuje 

i przeka e uczniowi w formie pisemnej, najpó niej w ostatnim dniu zaj  edukacyjnych, 

zakres materia u na ocen  dopuszczaj  z tego przedmiotu. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powo ana przez dyrektora szko y. 
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7. W sk ad komisji wchodz : 

1) dyrektor szko y - jako przewodnicz cy komisji, 

2) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne - jako egzaminuj cy, 

3) nauczyciel prowadz cy takie same lub pokrewne zaj cia edukacyjne - jako cz onek 

komisji. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz dza si  protokó  zawieraj cy 

w szczególno ci: 

1) sk ad komisji, 

2) termin egzaminu poprawkowego, 

3) pytania egzaminacyjne, 

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskan  ocen . 

9. Do protoko u do cza si  pisemne prace ucznia i zwi  informacj  o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokó  stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi  do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi  do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szko y w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

11. Ucze , który nie zda  egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wy szej i powtarza klas . 

12. Uwzgl dniaj c mo liwo ci edukacyjne ucznia rada pedagogiczna mo e jeden raz w ci gu 

danego etapu edukacyjnego promowa  do klasy programowo wy szej ucznia, który nie 

zda  egzaminu poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj  edukacyjnych, pod 

warunkiem, e te obowi zkowe zaj cia edukacyjne s , zgodnie ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wy szej. 

 
Egzamin sprawdzaj cy 

§ 90 
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mog  zg osi  zastrze enia do dyrektora szko y, je eli 

uznaj , e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj  edukacyjnych lub roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania zosta a ustalona niezgodnie z przepisami dotycz cymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrze enia mog  by  zg oszone w formie pisemnej do dyrektora 

w terminie do 2 dni roboczych po zako czeniu zaj  dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj  edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zosta a ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotycz cymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szko y powo uje odpowiedni  komisj . 
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3. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych komisja przeprowadza 

sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci ucznia (egzamin sprawdzaj cy), w formie 

pisemnej i ustnej, oraz ustala roczn  ocen  klasyfikacyjn  z danych zaj  edukacyjnych. 

1) termin egzaminu uzgadnia si  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), 

2) w sk ad komisji wchodz : 

a) dyrektor szko y, jako przewodnicz cy komisji, 

b) nauczyciel prowadz cy dane zaj cia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szko y tego samego typu, prowadz cy takie 

same zaj cia edukacyjne, 

3) z prac komisji sporz dza si  protokó  zawieraj cy w szczególno ci: 

a) sk ad komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzaj ce, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustalon  ocen , 

4) protokó  stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia, 

5) do protoko u do cza si  pisemne prace ucznia i zwi  informacj  o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

4. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 2, przeprowadza si  nie pó niej ni  w terminie 5 dni 

od dnia zg oszenia zastrze , o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia si  

z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst pi  do egzaminu sprawdzaj cego 

w wyznaczonym terminie, mo e przyst pi  do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szko y. 

6. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - komisja ustala roczn  ocen  

klasyfikacyjn  zachowania w drodze g osowania zwyk  wi kszo ci  g osów; 

w przypadku równej liczby g osów decyduje g os przewodnicz cego komisji. W sk ad 

komisji wchodz : 

1) dyrektor szko y, jako przewodnicz cy komisji, 

2) wychowawca klasy, 

3) wskazany przez dyrektora szko y nauczyciel prowadz cy zaj cia edukacyjne w danej 

klasie, 

4) przedstawiciel samorz du uczniowskiego, 

5) przedstawiciel rady rodziców. 

7. Ustalona przez komisj  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie mo e by  ni sza od 
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ustalonej wcze niej oceny. Ocena ustalona przez komisj  jest ostateczna. 

8. Z prac komisji sporz dza si  protokó  zawieraj cy w szczególno ci: 

1) sk ad komisji, 

2) termin posiedzenia komisji, 

3) wynik g osowania, 

4) ustalon  ocen  zachowania wraz z uzasadnieniem. 

9. Protokó  stanowi za cznik do arkusza ocen ucznia. 

 
Warunki i tryb uzyskiwania wy szej, ni  przewidywana ródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zaj  edukacyjnych i zachowania 

§ 91 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) maj  prawo wnioskowa  na pi mie do nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów o podwy szenie oceny z obowi zkowych lub dodatkowych 

zaj  edukacyjnych w terminie nie d szym ni  2 dni robocze od otrzymania informacji 

o przewidywanych dla niego semestralnych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

z zaj  edukacyjnych. Wniosek sk ada si  na r ce dyrektora szko y wraz z uzasadnieniem. 

2. Z wnioskiem o podwy szenie oceny mog  wyst pi  rodzice (prawni opiekunowie), je li 

ucze  spe nia nast puj ce warunki: 

1) bra  udzia  w przynajmniej 75% zaj  edukacyjnych z danego przedmiotu, 

2) przyst pi  do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiej tno ci, 

3) rednia ocen z zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiej tno ci w danym 

semestrze jest wy sza o co najmniej 0,6 od przewidywanej oceny, 

4) bra  udzia  i osi ga  sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach 

przedmiotu, z którego wnioskuje o podwy szenie oceny (dotyczy wnioskowania tylko 

o ocen  najwy sz ), 

5) zaistnia y inne wa ne okoliczno ci uniemo liwiaj ce uzyskanie oceny wy szej ni  

przewidywana przez nauczyciela. 

3. Je li ucze  nie spe nia warunków, o których mowa w pkt 2, wniosek b dzie rozpatrzony 

negatywnie. Wnioski bez uzasadnienia nie b  rozpatrywane. 

4. We wniosku okre lona jest ocena, o jak  ubiega si  ucze . 

5. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia z uczniem termin pracy sprawdzaj cej, który musi 

nast pi  przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

6. W przypadku nieprzyst pienia ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie 
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z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania si  o podwy szenie 

oceny. 

7. Praca sprawdzaj ca obejmuje: 

1) form  pisemn , 

2) form  ustn , 

3) w przypadku muzyki, plastyki, techniki, informatyki lub zaj  wychowania 

fizycznego mog  by  równie  zadania praktyczne (o wyborze metody decyduje 

nauczyciel przedmiotu). 

8. Stopie  trudno ci zada  musi odpowiada  wymaganiom edukacyjnym na ocen , o któr  

ubiega si  ucze . 

9. Prac  sprawdzaj  przeprowadza nauczyciel przedmiotu. 

10. Na wniosek ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w roli obserwatora mo e wyst pi : 

dyrektor szko y, inny nauczyciel przedmiotu lub rodzic/opiekun prawny. 

11. Na podstawie ocenionej pracy nauczyciel podwy sza ocen , je li ucze  uzyska  minimum 

90% punktów mo liwych do uzyskania lub pozostawia wcze niej ustalon  ocen , je li 

warunki jej podwy szenia nie zosta y spe nione. 

12. Z przebiegu pracy sprawdzaj cej nauczyciel sporz dza notatk , w której: podaje termin 

pracy oraz jej temat, okre la przedmiot i zakres materia u, podaje ocen  pracy oraz zestaw 

pyta , które za cza do dokumentacji, uzasadnia ustalon  ocen . 

13. Ucze  swoim podpisem potwierdza przyj cie do wiadomo ci powy szych ustale . 

14. Notatka zostaje do czona do arkusza ocen danego ucznia. 

15. Ucze  ma prawo ubiega  si  o podwy szenie proponowanej przez wychowawc  

ko coworocznej oceny zachowania. 

16. Ucze  lub jego rodzic/opiekun prawny sk ada na r ce dyrektora szko y pisemny wniosek 

o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania. 

17. Wniosek ten z ony zostaje w terminie do 2 dni po ustaleniu przez wychowawc  oceny 

zachowania. 

18. Termin rozmowy wyja niaj cej uzgadnia z uczniem wychowawca w porozumieniu 

z dyrektorem szko y. 

19. Rozmowa musi si  odby  przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

20. Ucze , który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przyst pi do rozmowy 

wyja niaj cej, traci prawo do dalszego ubiegania si  o jej podwy szenie. 

21. Na rozmow  wyja niaj  wychowawca mo e zaprosi  w charakterze obserwatorów: 

przedstawiciela samorz du klasowego, przedstawiciela rady pedagogicznej, 
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rodzica/opiekuna prawnego danego ucznia. 

22. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowi zek wzi  pod 

uwag  opini  osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocen  ucznia. 

23. Po rozmowie wyja niaj cej wychowawca ma obowi zek sporz dzi  notatk , która 

zawiera: termin przeprowadzenia rozmowy, ustalon  ocen  ostateczn , uzasadnienie 

decyzji, co do podwy szenia lub pozostawienia oceny z zachowania, podpisy osób 

bior cych udzia  w rozmowie. 

24. Notatka zostaje do czona do arkusza ocen danego ucznia. 

 

§ 92 

1. Po ka dym zako czonym roku szkolnym WSO jest poddawany weryfikacji i wyci gane 

 wnioski, pomocne przy dalszych pracach. 

2. W procesie ewaluacji WSO udzia  bior : 

1) uczniowie (przez wype nianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych, 

na zebraniach Samorz du Uczniowskiego), 

2) rodzice (w czasie zebra  rodzicielskich, poprzez ankiety, dyskusje z nauczycielami), 

3) nauczyciele (podczas posiedze  rady pedagogicznej, dyskusji, zebra ). 

3. Wszystkich zmian w WSO dokonuje rada pedagogiczna. 

 

ROZDZIA  XI 
POSTANOWIENIA KO COWE 

 

§ 93 
1. Szko a posiada sztandar. Poczet sztandarowy b dzie uczestniczy  w nast puj cych 

uroczysto ciach: 

1) rozpocz cie roku szkolnego,  

2) wi to Patrona Szko y, 

3) wi to Niepodleg ci, 

4) zako czenie roku szkolnego, 

2. Szko a posiada ceremonia  szkolny: 

1) szko a posiada ceremonia  szkolny tj.: wprowadzenie sztandaru szko y i uroczyste 

od piewanie hymnu pa stwowego na rozpocz cie i hymnu szko y na zako czenie 

ka dej uroczysto ci. W dniu rozpocz cia roku szkolnego nast puje pasowanie 

uczniów klas pierwszych. Nast puje wówczas uroczyste przyrzeczenie i zawi zanie 




